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SAMENVATTING

Dit verslag bevat een aanzet tot de implementatie van een
Ethernet verbinding tussen de Intel 310 en de THE KUNix machine,
twee multiuser mUltitasking computers. Bij de Intel 310 is aIle
hardware en software al aanwezig om een Ethernet verbinding te
kunnen realiseren. Voor de THE KUNix machine is hardware getest
en software ontwikkeld die tezamen de lagen een en twee uit het
OSI referentie model realiseren. Deze hardware en software zijn
ondergebracht op een aparte print. Ze komen overeen met de
hardware en de software die bij de Intel 310 aanwezig zijn. De
volgende laag uit het OSI referentie model die voor de THE KUNix
machine gerealiseerd moet worden is de transportlaag. Voor deze
realisatie is een aanzet gegeven.
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1. l:NLEl:Dl:NG

De Intel 310 en de THE KUNix machine zijn twee multiuser
multitasking computers die binnen de vakgroep EB aanwezig zijn.
De Intel 310 is door de vakgroep aangeschaft als een compleet
systeem, terwijl de THE KUNix machine is ontwikkeld in
samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen. De centrale
microprocessor is bij de Intel 310 de 80286 van Intel en bij de
THE KUNix machine is dit de 68010 van Motorola. Op de THE KUNix
machine draait het operating systeem UNIX. De Intel 310 heeft als
operating systeem XENIX, dat is afgeleid van UNIX en hiermee veel
overeenkomsten vertoont. Op beide machines kunnen meerdere
terminals worden aangesloten, waarop een gebruiker kan inloggen.
Hierdoor kunnen meerdere gebruikers tegelijk werken met een
computer. Deze gebruikers moeten weI beschikken over een geldige
usercode en password om toegang te krijgen tot de computer.

Om het mogelijk te maken dat een gebruiker van de ene machine kan
werken op de andere machine, moeten de machines verbonden worden
via een Ethernet verbinding. Bij het Ethernet wordt de data met
een snelheid van 10 Mbit/sec getransporteerd over een speciale
coaxkabel. Voor de aansluiting van computers op deze coaxkabel is
bij de vakgroep een DELNI kast aanwezig. Via deze kast kunnen
maximaal acht computers met een aansluitpunt van de coaxkabel
verbonden worden. De computers kunnen met een maximaal 50 m lange
kabel verbonden worden met de kast. De kast simuleert voor de
aangesloten computers een coaxkabel. Hierdoor kan m.b.v. de kast
een Ethernet netwerk worden opgezet bestaande uit maximaal acht
machines zonder gebruik te hoeven maken van een coaxkabel. Voor
de Intel 310 is aIle hardware en software al aangeschaft om hem
te kunnen aansluiten op de DELNI kast. Voor de THE KUNix machine
is aIleen wat hardware en software ontwikkeld voor de opname van
deze computer in een Ethernet netwerk.

In dit verslag zal een aanzet worden gegeven tot de realisatie
van de hardware en software waarmee de THE KUNix machine
aangesloten kan worden op de DELNI kast. Bij deze realisatie zal
uitgegaan worden van de hardware en de software die bij de Intel
310 aanwezig zijn. Er zal gekeken worden in hoeverre de reeds
voor de THE KUNix machine ontworpen hardware en software
bruikbaar zijn en wat er nog ontwikkeld moet worden. Het verslag
omvat aIleen de realisatie van de lagen 1 en 2 uit het OSI
referentie model. Het verslag kan als uitgangspunt gebruikt
worden voor de verdere realisatie van de implementatie van een
Ethernet verbinding tussen de THE KUNix machine en de Intel 310.
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2. ORIENTATIE

Bij de implementatie van de Ethernet verbinding wordt uitgegaan
van de opzet bij de Intel 310. Bij deze machine is alle hardware
en software al aanwezig om hem te kunnen aansluiten op een
Ethernet netwerk. De opzet bij de Intel 310 zal toegepast worden
bij de realisatie van de hardware en software voor de THE KUNix
machine. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de
opbouw van de netwerk architectuur bij de Intel 310 en worden de
mogelijkheden bekeken voor de implementatie hiervan bij de THE
KUNix machine. Dit wordt gedaan aan de hand van het OSI
referentie model.

2.1. Bet 081 referentie model

7 TOEPASSINGSIAAG

6 PRESENTATIEIAAG

5 SESSIEIAAG

4 TRANSPORTIAAG

3 NETWERKIAAG

2 LINKIAAG

1 FYSIEKE-MEDIAIAAG

0 MEDIUM

Fiquur 1. 081 referenti. model

De opbouw van een netwerk architectuur kan beschreven worden
m•.b.v. het Open Systems Interconnection (OSI) model van de
International Standardisation Organisation (ISO). Bij dit model
wordt de netwerk architectuur weergegeven als zijnde opgebouwd
uit zeven boven elkaar gelegen lagen (zie figuur 1). Elke laag
voert in dit model enkele specifieke functies uit die
noodzakelijk zijn voor het laten plaatsvinden van communicatie
tussen twee (of meerdere) punten in het netwerk. De functies uit
een laag worden uitgevoerd ten dienste van de er direct
bovengelegen laag, zonder dat die hogere laag precies hoeft te
weten hoe die functies worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van
de functies van een laag wordt gebruikt gemaakt van de diensten
van de er direct ondergelegen laag. Stel vanuit punt A uit een
netwerk moet informatie verstuurd worden naar punt B. Dan zal dit
kenbaar worden gemaakt in laag 7 in punt A. De informatie zal dan
doorgegeven worden naar beneden en zo de verschillende lagen
passeren. Deze zullen hierbij ieder hun specifieke functies en
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bewerkingen op de data uitvoeren. De feitelijke fysieke
communicatie over het medium (coaxkabel, glasvezel, etc.) van
punt A naar punt B wordt uitgevoerd door laag 1. Bij punt B wordt
de data van het medium opgevangen door laag 1 en naar boven
doorgegeven naar de hoger gelegen lagena Elke laag reconstrueert
hierbij uit de ontvangen data de oorspronkelijke data en geeft
deze door naar de hoger gelegen laag totdat uiteindelijk bij laag
7 de oorspronkelijke informatie beschikbaar komt.

De interne opbouw van een laag is vastgelegd in een protocol.
D.m.v. dit protocol kan laag n in punt A communiceren met laag n
in punt B van het netwerk (peer to peer communication) zonder
precies te hoeven weten hoe deze communicatie door de lagere
lagen wordt uitgevoerd. Bij de communicatie wordt door de
verschillende lagen gebruik gemaakt van protocol data units
(PDU). Als een laag n in punt A informatie wil versturen, zal
deze hiertoe een (n) -PDU samenstellen door aan die informatie
extra controle informatie (protocol control information, (n)-PCI)
toe te voegen en de (n)-PDU aan laag n-1 aanbieden. De (n)-PDU
zal door de verschillende lager gelegen lagen (die gebruik maken
van hun eigen protocol data unit) naar laag n in punt B
getransporteerd worden. Hier zal uit de ontvangen (n) -PDU de
oorspronkelijke informatie gereconstrueerd worden. Als de door
laag n te versturen informatie afkomstig is van laag n+1 (dus een
(n+1)-PDU is), wordt deze aangeduid als een (n)-SDU (service data
unit).

De communicatie tussen twee opeenvolgende lagen n+1 en n vindt
plaats via een interface. Deze beschrijft welke diensten door
laag n worden aangeboden aan laag n+1 en hoe de informatie
uitwisseling tussen de lagen plaatsvindt. Deze informatie
uitwisseling bestaat uit het doorgeven van service primitieven
tussen de lagen via een n-Iaag service access point (SAP). Met
zoln SAP wordt een gebruiker geassocieerd die gebruik maakt van
de diensten van laag n. De service primitieven kunnen in drie
groepen worden verdeeld, namelijk request, confirm en indication.
M.b.v. een request primitieve wordt door een gebruiker een dienst
aangevraagd bij laag n. Laag n kan hierop reageren met een
confirm primitieve waarmee het resultaat van de uitvoering van de
dienst aan de gebruiker wordt meegedeeld. Een indication
primitieve tenslotte wordt door laag n doorgegeven aan een
gebruiker om hem op de hoogte te stellen van een interne
gebeurtenis in de laag die voor de gebruiker van belang kan zijn.
Deze gebeurtenis kan o. a. veroorzaakt worden door een service
request bij een n-Iaag in een ander punt van het netwerk.

Er voIgt nu een opsomming van de verschillende lagen met een
korte beschrijving. Voor meer informatie wordt verwezen naar [1].

2.1.1. Toepassingslaag

Deze laag vervult de functies van informatieuitwisseling tussen
de toepassingsprocessen. Omdat het aantal verschillende
toepassingen met ieder hun eigen berichten groot kan zijn, moet
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deze laag meerdere ondersteunende protocol len omvatten. Enkele
van de vaak voorkomende taken van deze laag zijn het bieden van
diensten aan de toepassingsprocessen die onafhankelijk zijn van
de wijze waarop het datatransport plaatsvindt, het beheren van
een over meerdere machines verdeelde database en het laten
samenwerken van de verschillende machines uit het netwerk voor
het oplossen van een probleem.

2.1.2. Presentatielaag

Deze laag vervult de functies van adequate informatiepresentatie
voor de toepassingsprocessen. Daartoe moeten verschillende
presentatievormen in elkaar kunnen worden omgezet, bijv. ASCII
code naar EBCDIC code. Daarnaast verzorgt deze laag ook enkele
vaak voorkomende gemeenschappelijke functies, zoals
datacomprimering, decryptie en encryptie.

2.1.3. Sessielaag

De sessielaag vervult de communicatiefuncties tussen de
verschillende gebruikers. Deze laag verzorgt de toegang tot het
netwerk. De communicatie wordt vervuld d. m. v. het opzetten van
logische communicatiekanalen (sessies) tussen gebruikers. Na het
opzetten van de sessies zorgt de sessielaag voor het onderhouden
van deze communicatiekanalen en het opvangen van fouten. De
sessies worden door de sessielaag bijgehouden in de sessie
administratie.

2.1.4. Transportlaag

De transportlaag levert een transparante transportdienst aan de
sessiel~ag en vertaalt de logische communicatiekanalen in
concrete middelen. De transportlaag deelt de data van de
sessielaag op in kleinere eenheden en zorgt ervoor dat ze zo
betrouwbaar en efficient mogelijk via het netwerk bij de
bestemming aankomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eisen
die de sessielaag aan de communicatie stelt en de mogelijkheden
die de netwerklaag biedt. De transportlaag kan een sessie
realiseren m.b. v. meerdere netwerkverbindingen, een
netwerkverbinding of het mUltiplexen met andere sessies over een
verbinding. De transportlaag verzorgt verder de synchronisatie
tussen de twee eindgebruikers van een logisch communicatiekanaal.

2.1.5. Netwerklaag

De netwerklaag zorgt ervoor dat de datapakketten via het netwerk
op de plaats van bestemming komen door het vaststellen van een
verbindingsroute m.b.v. schakelen en routeren. De pakketten
behorende bij een route moeten in de goede volgorde aankomen en
het optreden van "bottlenecks" moet voorkomen worden.
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2.1.6. Linklaaq

De linklaag heeft de functie per link het eigenlijke
datatransport te verzorgen op zodanige wijze dat met name aan de
transmissiekwaliteitseisen wordt voldaan. De aangeboden data
wordt door de linklaag in frames opgedeeld en de frames worden
over de link gestuurd. Een belangrijke functie hierbij is de
foutbeheersing; de aan de link aangeboden informatie moet zo
getrouw mogelijk worden afgeleverd. Verder moet ervoor gezorgd
worden dat eindgebruikers van een link die met verschillende
transmissiesnelheden werken toch met elkaar kunnen communiceren.

2.1.7. Fysieke-medialaaq

De besturingsfuncties van deze laag hebben betrekking op de
fysieke middelen die voor het communicatieproces worden ingezet.
Deze laag zorgt dat de afzonderlijke bits over het
transportmedium verzonden worden. De laag bepaalt de signaalvorm,
spanningsniveaus, bittijd en regelt de toegang tot het
transportmedium.

2.2. Intel 310

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de voorzieningen van de
Intel 310 die het mogelijk maken dat deze machine in een Ethernet
netwerk opgenomen kan worden. Er zal eerst een overzicht gegeven
worden van de netwerk architectuur bij de Intel 310 en de
implementatie hiervan, waarna een globale beschrijving gegeven
wordt van de vijf blokken waaruit de software, die bij de Intel
310 aanwezig is, bestaat.

2.2.1. De netwerk architectuur

In f iguur 2 is de opbouw van de LAN architectuur weergegeven
zoals deze bij de Intel 310 is gerealiseerd. Ter vergelijking is
ook het OSI referentie model weergegeven. Bij de Intel 310 zijn
d~ie delen te onderscheiden. Het eerste deel wordt gevormd door
hardware. Dit deel realiseert het bovenste gedeelte van de
fysieke-medialaag en het onderste gedeelte van de linklaag. Het
gedeelte van de linklaag, de media access ·control sublaag ~MAC),

wordt geheel gerealiseerd door het IC 82586 van Intel. Een
uitgebreide beschrijving van dit IC is te vinden in hoofdstuk 2
van het Microcommunications Handbook van Intel [4]. Het gedeelte
van de fysieke-medialaag, de physical signaling, wordt
gerealiseerd door het IC 82501 van Intel. Het onderste deel van
de fysieke-medialaag wordt niet gerealiseerd door de Intel 310
maar door de DELNI kast. De hardware van de Intel 310 en de DELNI
kast samen voldoen aan de IEEE 802.3 10Base5 standaard (zie [2]).

1 Zie [6] bIz 3-1. Volgens [4] bIz 4-2 bevat de MAC sublaag,
behalve de 82586, ook een software laag.
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Fiquur 2. De netverk arcbitectuur bij Zntel 310 in verqelijkinq
met bet OSZ model

Het tweede deel wordt gevormd door het software pakket iNA 961.
iNA 961 is een speciaal voor deze toepassing ingestelde versie
van de iNA 960 software. De iNA 960 software is een pakket van
Intel dat een deel van de Intel network architecture (iNA) voor
LAN's realiseert. De iNA 961 software bestaat uit drie blokken,
namelijk de network management facility, een blok dat de
transportlaag uit het OSI model realiseert en een blok dat een
gedeelte van de linklaag, de logical link control sublaag (LLC) ,
uit het OSI model realiseert. Naast de standaard interface tussen
de sessielaag en de transportlaag heeft de sessielaag bij de iNA
961 software ook toegang toe de LLC sublaag. Op deze manier kan
de sessielaag de transportlaag en de netwerklaag (die als een
lege laag geimplementeerd is) omzeilen. Behalve deze twee
mogelijkheden heeft de sessielaag ook toegang tot de network
management facility. Via de NMF kunnen gegevens opgevraagd worden
over de werking van de verschillende functies uit iNA 961, zoals
statistische gegevens. Verder zorgt de NMF voor de instelling van
de parameters die de werkwijze van de verschillende functies uit
de iNA 961 software beinvloeden. Voor het uitwisselen van
gegevens met NMF's op andere machines in het netwerk maakt de NMF
gebruik van de faciliteiten van de transportlaag en de LLC
sublaag. Een globale beschrijving van de iNA 961 software is te
vinden in het iNA 960 Programmer's Reference Manual [9]. Een
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beschrijving van de interne opbouw van de iNA 961 software is te
vinden in het iNA 960 Architecture Reference Manual [6]. De
virtual circuit service van de transportlaag uit iNA 961 voldoet
aan het ISO 8073 Class 4 transport protocol (zie [5]). De LLC
sublaag uit iNA 961 voldoet aan de IEEE 802.2 Class I standaard
(zie [3]).

Het derde deel wordt gevormd door de XENIX Networking Software.
Deze software omvat de applicatielaag en de sessielaag uit het
OSI model. De presentatielaag is bij de Intel 310 niet
geimplementeerd. De applicatielaag is rechtstreeks toegankelijk
voor een gebruiker die achter een terminal werkt. De sessielaag
is aIleen indirect toegankelijk voor gebruikers via processen.
Deze processen worden gevormd door c-programma's, die via enkele
speciale C-commando's gebruik kunnen maken van de sessielaag voor
het opzetten van verbindingen met andere processen. Een globale
beschrijving van dit software pakket is te vinden in de XENIX
Networking Software User's Guide [8].

2.2.2. De imp1ementatie

2
FLEXIBLE WINCHESTER

* RS 232C PARALLEL DISK DRIVE DISK DRIVE
PORT PORT I11 n n

PROCESSOR FLEXIBLE DISK
MEMORY CONTROLLER BOARD

BOARD
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180286] BOARD

- ~ 1r ~J ~ ~ .- I'lo
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Figuur 3. Interne opbouw Intel 310
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In figuur 3 is de interne opbouw van de Intel 310 weergegeven. De
iNA 961 software en de hardware bevinden zich op een aparte
print, de Ethernet Communications Controller Board. Een
uitvoerige beschrijving van deze print is te vinden in het iSBC
552 Ethernet Communications Controller Hardware Reference Manual
[7]. De print is in feite een compleet microcomputer systeem met
een 80186 microprocessor en een 82586 coprocessor. De print
communiceert met de andere printen uit het systeem via de
Multibus interface. De XENIX Networking Software bevindt zich op
de harddisk. Een gedeelte hiervan wordt bij het opstarten als
onderdeel van de kernel in het werkgeheugen van de hoofdprocessor
geladen. De hoofdprocessor bevindt zich op de Processor Board.

2.2.3. Applicatielaaq

De applicatielaag zorgt voor een transparante toegang tot,
protectie van en sharing van files. Voor de gebruikers vormen het
netwerk en de verschillende machines een groot systeem. De
filestructuur van dit grote systeem wordt gevormd door de
afzonderlijke filestructuren van de verschillende machines onder
te brengen onder een "network root". Als een gebruiker een file
wil specificeren op een andere machine, dan moet voor de filenaam
een dubbele slash (network root), gevolgd door de machinenaam
gezet worden. Zo geeft //books/dev/dvfO de file /dev/dvfO op de
machine "books" weer. De aanduiding /dev/dvfO geeft deze file op
de eigen machine aan. De eerste slash duidt hierbij de locale
root aan.

De communicatie over het netwerk tussen twee machines wordt
verzorgd door de "file consumer" en "file server" op die
machines. Als een gebruiker een commando opgeeft dat betrekking
heeft op een andere machine, dan wordt dit commando doorgegeven
naar de locale "file consumer". Deze verstuurt het commando over
het netwerk naar de andere machine, waar het wordt opgevangen
door de "file server". Deze zorgt voor de afhandeling van het
commando. De communicatie tussen de consumer en server vindt
plaats via een virtual circuit dat m.b.v. de sessielaag wordt
opgezet. Bij de communicatie wordt gebruik gemaakt van het Core
File Sharing Protocol of het Extended File Sharing Protocol. Het
eerste bevat enkele basisfuncties die door bijna aIle operating
systemen herkend worden. Hiermee kan o.a. gecommuniceerd worden
met een MS-DOS systeem. Het tweede protocol bevat een
uitgebreidere set functies en biedt meer mogelijkheden dan het
eerste protocol. Het extended protocol wordt gebruikt bij de
communicatie tussen verschillende XENIX machines. In de rest van
deze subparagraaf zal ingegaan worden op het extended protocol.

De file consumer en file server op een machine zijn niet continu
actief, maar kunnen met verschillende commando's geactiveerd en
gedeactiveerd worden. M.b.v. het commando "nfc on" wordt de file
consumer op een machine geactiveerd. Met de commando's "nfc off"
en "nfc abort" wordt de file consumer gedeactiveerd. Hetzelfde
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geldt voor de file server met betrekking tot de commando's "nfs
on", "nfs off" en "nfs abort".

Als de gegevens van een gebruiker z1Jn ingevoerd kan die
gebruiker inloggen op elke machine uit het netwerk die voor
inloggen geschikt is. Als een gebruiker is ingelogd en hij wil
toegang krijgen tot een andere machine, kunnen zich twee
situaties voordoen. Als de naam van de file consumer van de
machine waarop hij werkt voorkomt in de file /net/cdf op de
andere machine, dan kan de gebruiker probleemloos op die andere
machine werken. Is dit niet het geval, dan moet de gebruiker
eerst inloggen bij de file server van die andere machine m.b.v.
het commando "net use". Wordt de gebruiker geaccepteerd, dan kan
hij op die machine werken. Als de gebruiker klaar is moet hij met
hetzelfde commando weer uitloggen.

Voor het bijhouden van administratieve gegevens over het netwerk
worden vij f verschillende files gebruikt. Deze files bevinden
zich in elke machine van het netwerk. De file /net/self bevat
netwerkgegevens die betrekking hebben op de machine. De file
/net/cdf wordt gebruikt door de file server en bevat gegevens
over file consumers van andere machines die toegang tot die file
server hebben. De file /net/data bevat een beschrijving van de
opbouw van het totale netwerk. M.b.v. deze file wordt een
symbolische naam door de "nameserver" omgezet in een fysiek
adres. De file /etc/passwd bevat gegevens van aIle gebruikers die
toegang tot het netwerk hebben. De file /etc/group bevat gegevens
van aIle groepen van gebruikers. De drie laatste files zijn op
aIle machines hetzelfde. Van de drie files wordt een van de
copieen aangeduid als "master file".

De gegevens uit de vijf administratieve files kunnen m.b.v.
verschillende commando's bijgewerkt worden. M.b.v. het commando
mkself kan op een machine de file /net/self samengesteld worden.
Met dit commando wordt opgegeven op welke machines zich de master
files bevinden. M.b.v. de commando's mkcon en rmcon kan een file
consumer aan de file /net/cdf toegevoegd of verwijderd worden.
M.b.v. het commando mkns kan de file /net/data bijgewerkt worden.
Dit commando past aIleen de master file aan. M.b.v. het commando
mguser kunnen de /etc/passwd files van verschillende machines
samengevoegd worden tot een file die het gehele netwerk
representeert. Het commando mggroup doet hetzelfde voor de file
/etc/group. De files /etc/passwd en /etc/group kunnen m.b.v. de
commando's passwd, pwadmin, mkuser en rmuser bijgewerkt worden.
Deze commando's passen aIleen de master file aan en de copy op de
machine waar het commando uitgevoerd wordt. Als de master file
niet toegankelijk is wordt het commando geignoreerd. Als m.b.v.
de hierboven beschreven commando's een verandering is aangebracht
in een master file, moet deze aangepaste versie gecopieerd worden
naar aIle andere machines.

De implementatie van de XENIX Networking Software op de Intel 310
heeft tot gevolg gehad dat enkele commando's uit het operating
systeem vervangen moesten worden door aangepaste versies (passwd,
pwadmin, mkuser, rmuser, su, pwd, at, mail). Daarnaast zijn er
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ook nieuwe commando's bijgekomen voor gebruik in het netwerk.
Naast de reeds vermelde commando's zijn dit chuid, chgid, chmem
en rprint. Met het laatste commando kan een file afgedrukt worden
op een printer die op een andere machine in het netwerk is
aangesloten. In hoeverre de kernel zelf moest worden aangepast is
uit de beschrijving uit de XENIX Networking Software User's Guide
[8] niet te achterhalen. De kernel is in ieder geval weI opnieuw
gecompileerd en het gereserveerde geheugen in het kernel data
segment is uitgebreid (zie [8] hoofdstuk 6).

2.2.4. Sessielaaq

Deze laag zorgt voor de communicatie tussen processen in het
netwerk door het opzetten van logische kanalen oftewel "virtual
circuits". De communicatie wordt uitgevoerd m.b.v. een XENIX
Device Driver "Xenixcomm". Een proces wordt weergegeven d.m.v.
een symbolische procesnaam en machinenaam. Als een proces een
verbinding opzet worden deze namen opgeslagen in de nameserver
database /net/data. uit de machinenaam wordt het Ethernet adres
bepaald (adres van de machine in het netwerk) en uit de
procesnaam wordt de port ID afgeleid (plaats van het proces op de
machine) .

Voordat twee processen een verbinding tot stand kunnen brengen
moeten ze eerst allebei met een Open Device commando een
Xenixcomm device openen. Elk proces krijgt hierdoor een file
descriptor (fid) toegewezen die bij aIle volgende commando's
gebruikt moet worden. Vervolgens kan de verbinding worden
opgezet. Het ene proces moet daartoe het Passive Open commando
geven ten teken dat hij bereid is een verbinding te accepteren
van een specifiek of een willekeurig proces. Het andere proces
geeft een Active Open commando ten teken dat hij een verbinding
wil opzetten met een specifiek proces. Als een virtual circuit
tussen de twee processen is opgebouwd kan informatie uitgewisseld
worden m.b.v. de Send Message en Receive Message commando's. Met
deze commando's kan een bericht van maximaal 1 Kbyte verstuurd
worden. Grotere berichten moeten eerst in blokken van maximaal
1Kbyte opgedeeld worden en dan blok voor blok verstuurd worden.
Met de commando's Get Status en Set Status kan de status en
statistische informatie van de verbinding opgevraagd worden en
ingesteld worden. Als een verbinding niet meer nodig is moet een
van de processen deze m.b.v. het commando Close Virtual Circuit
of Abort Virtual Circuit verbreken. Daarna moeten beide processen
een Close Device commando geven om het Xenixcomm device te
sluiten.

De diverse functies van de sessielaag z1Jn vanuit de taal C aan
te roepen. De syntax van de verschillende commando's is:

* Open Device:
fid = open (sessname, mode)

sessname: /dev/sess
mode: 0, 1 of 2
fid: file descriptor van Xenixcomm device, negatief bij
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optreden fout

* Passive Open, Active Open, Send Message, Receive Message,
Get Status, Set Status, Close virtual Circuit,
Abort Virtual Circuit:

err = ioctl (fid, cmd, addr)
fid: file descriptor van Xenixcomm device
cmd: PASSOP, ACTOP, SWRITE, SEOMWRITE, SREAD, GSTAT,

SSTAT, CLOSEVC of ABORTVC
addr: pointer naar een structure, die wordt gebruikt voor

de opslag van gegevens die voor het uitvoeren van
een commando nodig zijn

err: negatief bij optreden fout

* Close Device:
err = close (fid)

fid: file descriptor van Xenixcomm device
err: negatief bij optreden fout

2.2.5. Transportlaag

Deze laag zorgt voor de eigenlijke datauitwisseling tussen de
processen. De processen worden hierbij geidentificeerd door een
transport adres, dat bestaat uit een netwerk adres (Ethernet
adres) en een transport service access point (TSAP). De
datauitwisseling kan op twee manieren plaatsvinden, via de
virtual circuit service of de datagram service. Bij de eerste
wordt een virtuele verbinding opgebouwd tussen twee transport
adressen met de volgende eigenschappen:

- data wordt foutloos afgeleverd bij de eindbestemming
- datadoorgave wordt gemaximaliseerd d.m.v. het regelen van de

verzendsnelheid van berichten (flow control)
- meerdere processen kunnen gebruik maken van de transportlaag

zonder dat ze elkaar beinvloeden
- er zijn geen eisen gesteld aan de lengte van de berichten

Bij de datagram service worden geen virtuele
opgebouwd. Berichten worden verstuurd naar een
bestemmingen zonder de garantie dat ze aankomen.

verbindingen
of meerdere

De sessielaag kan de transportlaag een commando laten uitvoeren
door het samenstellen van een request block. Zo'n request block
bestaat uit een vast gedeelte (voor aIle commando's gelijk) en
een variabel gedeelte. Het vast gedeelte bevat, naast enkele
velden die voor de Multibus interface worden gebruikt, een
subsystem, opcode, en response veld. M. b. v • het subsystem veld
wordt aangegeven of een request block bestemd is voor de NMF
(BOH), de LLC sublaag (20H), de transportlaag datagram service
(41H) of de transportlaag virtual circuit service (40H). Het
opcode veld geeft aan welk commando het betreffende subsystem
moet uitvoeren. Het variabel deel is voor elk commando
verschillend. Voor de opslag van de transport adressen en data
worden buffers gebruikt. De plaats van deze buffers wordt
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weergegeven m.b.v. buffer descriptors die zl.Jn opgenomen in de
request blocks. Als een request block door de transportlaag is
verwerkt, wordt het resultaat van het uitgevoerde commando in het
response veld van het request block gezet en wordt het request
block teruggegeven aan de aanvrager. De beschikbare commando I s
zijn:

- Open: Dit commando moet als eerste uitgevoerd worden. Men
krijgt hierdoor een geheugen gebied toegewezen, de Connection
Data Base, dat nodig is voor het gebruik van een verbinding.

- Send Connect Request: Met dit commando wordt een verbinding
aangevraagd met een specifiek transport adres. Tevens kan
maximaal 32 bytes data verzonden worden.

- Await Connect Request/Tran: Met dit commando geeft een
gebruiker aan dat hij bereid is een binnenkomendeaanvraag voor
een verbinding aan te nemen. Tevens wordt eventuele met een
Send Connect Request commando verzonden data ontvangen. De
transportlaag bepaalt of een aanvraag geaccepteerd wordt.

- Await Connect Request/User: Idem, aIleen de gebruiker bepaalt
of een binnenkomende aanvraag voor een verbinding geaccepteerd
wordt.

- Accept Connect Request: Met dit commando geeft een gebruiker
aan dat een aanvraag voor een verbinding geaccepteerd is.
Tevens kan maximaal 32 bytes data verzonden worden.

- Send Data, Send Eom Data: Met dit commando kan maximaal 65 byte
data over een verbinding verstuurd worden. Met het commando
Send Eom Data wordt het eind van een datastroom aangegeven.

- Receive Data: Met dit commando kan data die over een verbinding
binnenkomt ontvangen worden. De buffers voor de opslag van de
data worden met dit commando opgegeven.

- Close: Met dit commando geeft een gebruiker
verbinding verbroken moet worden of dat een

.aanvraag voor een verbinding niet geaccepteerd
kan maximaal 64 byte data verstuurd worden.

aan dat een
binnenkomende
wordt. Tevens

- Await Close: Met
hoogte te worden
Tevens kan data
ontvangen worden.

dit commando vraagt een gebruiker om op de
gesteld als een verbinding verbroken wordt.
die met een Close commando verstuurd is

- Send Datagram: Met dit commando kan een datagram bericht van
maximaal 1486 bytes verzonden worden.

- Receive Datagram: Met dit commando kan een datagram bericht
ontvangen worden.
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2.2.6. Linklaag iNA 961

De linklaag zorgt voor de verzending van datapakketten over het
netwerk. Deze laag verzorgt een datagram service waarbij getracht
wordt om de data foutloos te versturen, maar zonder de garantie
dat de data bij de eindbestemming aankomt. Fouten worden weI
gedetecteerd, maar er wordt geen poging gedaan ze te corrigeren.
Het datatransport wordt gerealiseerd door het aansturen van het
IC 82586. De gebruikers worden in deze laag geidentificeerd
d.m.v. link service access points (LSAP). Het uitvoeren van
commando's ten behoeve van de sessielaag gebeurt net als bij de
transportlaag m.b.v. request blocks. De beschikbare commando's
zijn:

- Connect: Dit commando voorziet in een verbinding tussen een
gebruiker en een LSAP. De LSAP wordt toegevoegd aan de actieve
lijst zodat binnenkomende berichten voor die LSAP kunnen worden
ontvangen.

- Disconnect: De verbinding met een LSAP wordt verbroken, de LSAP
wordt van de actieve lijst verwijdert en aIle buffers en packet
descriptors worden aan de gebruiker teruggegeven.

- Transmit: Een packet van maximaal 4 buffers wordt verzonden
naar een LSAP op een andere machine.

- Post RPD: Een packet descriptor met maximaal 4 buffers wordt
opgegeven. Deze worden gebruikt voor de opslag van een
ontvangen datapakket voor een bepaalde LSAP en worden daarom
pas teruggegeven aan de gebruiker als er data is ontvangen.

- Post_RBD: Een enkel buffer wordt opgegeven. Bij dit commando
wordt het request block meteen teruggegeven aan de gebruiker.
Het buffer wordt tegelijk met een packet descriptor (= post rpd
request block) teruggegeven als data is ontvangen. -

- Configure: Met dit commando kan de 82586 ingesteld worden.

- IA Setup: Met dit commando wordt het Ethernet adres van de
.machine ingesteld.

- MC Add: Een multicast adres wordt toegevoegd aan de lijst van
actieve multicast adressen.

- MC Remove: Een multicast adres wordt verwijderd van de lijst
van actieve multicast adressen.

2.2.7. Network management facility

De network management facility realiseert niet een bepaalde laag
uit het OSI model, maar voorziet in observatie, regeling en
besturing van de iNA 961 software. Hiertoe heeft de NMF toegang
tot de databases van de transportlaag, LLC sublaag en de NMF
zelf. Deze databases bevatten statistische informatie, parameters
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waarmee de werking van een laag kan worden ingesteld, counters
die bepaalde gebeurtenissen bijhouden en constante waarden. Al
deze gegevens vormen de obj ecten van een database. De NMF' s op
verschillende machines kunnen onderling communiceren door gebruik
te maken van de faciliteiten van de transportlaag en de linklaag.
Net als bij de transportlaag en de linklaag kan de sessielaag
commando's aan de NMF geven d.m.v. request blocks. De beschikbare
commando's zijn:

- Read object: De waarde van een object uit een database van een
machine in het netwerk wordt uitgelezen.

Set object: Een object uit een database van een machine in het
netwerk wordt op een bepaalde waarde ingesteld.

- Read and clear object: De waarde van een object uit een
database van een machine in het netwerk wordt uitgelezen,
waarna hij gelijk wordt gemaakt aan nUl.

Read memory: Een bepaald geheugengebied van een machine in het
netwerk wordt uitgelezen.

Set memory: Een bepaald geheugengebied van een machine in het
netwerk wordt met een gespecificeerd datablok geladen.

- Forced load:
het netwerk
waarna data
verstuurd.

M. b. v . dit commando wordt een andere machine in
opgedragen om een down-line loading te starten,
of programmatuur naar die andere machine wordt

- Dump: Met dit commando wordt een geheugendump bij een andere
machine in het netwerk aangevraagd.

Echo: Met dit commando wordt getest of een bepaalde machine in
het netwerk aanwezig is.

- Supply buffer: Een buffer wordt opgegeven waarin
commando's kan opslaan die van een andere machine
ontvangen, maar die door de NMF niet worden herkend.

de NMF
worden

- Takeback buffer: Met dit commando wordt een buffer
teruggevraagd met door de NMF niet herkende commando's. Deze
commando's kunnen dan door de gebruiker worden uitgevoerd. Op
deze manier kan een gebruiker zelf NMF commando's definieren.

Als een commando betrekking heeft op een andere machine in het
netwerk wordt bij de eerste vijf commando's gebruik gemaakt van
de faciliteiten van de transportlaag voor de communicatie met de
NMF op die andere machine. Bij de daarop volgende drie commando's
wordt de I inklaag gebruikt. De gedachte hierachter is dat deze
drie commando's ook gebruikt kunnen worden voor de communicatie
met machines waarop geen volledig software pakket aanwezig is.
Deze machines beschikken aIleen over een sterk vereenvoudigde
versie die in een EPROM is opgeslagen. Ze hebben geen
voorzieningen om het volledige software pakket te herbergen.
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M.b.v. het forced load commando kan het volledige software pakket
over het netwerk in het RAM geheugen van zo 'n machine geladen
worden. De Intel 310 beschikt voor de opslag van het volledige
software pakket over een harddisk.

2.3. THE KUNix machine

Het THE KUNix systeem is een mUltiprocessor systeem dat is
ontstaan uit een samenwerking tussen de TUE en de Katholieke
Universiteit in Nijmegen. Door de TUE is hierbij vooral gewerkt
aan de hardware, terwijl de KUN hoofdzakelijk aan de software
heeft gewerkt (UNIX). De samenwerking is naderhand verbroken,
waarbij het ontwerpen en onderhouden van zowel de hardware als de
software volledig is overgenomen door de TUE.

VME bus

I I I I
CPU-01 SPIO-Ol MEMORY DISK

68010 hoofd terminal geheugen 186 I/O
processor kaart kaart kaart disk kaart

piquur 4. Opbouw THE KUNix machine

In figuur 4 is de opbouw van de THE KUNix machine weergegeven. De
machine bestaat uiteen aantal microprocessor kaarten die met
elkaar kunnen communiceren via de VME bus. Via deze bus kunnen
twee kaarten informatie uitwisselen. Daartoe beschikt de bus o.a.
over 16 datalijnen en 23 adreslijnen. Verdere informatie over de
VME bus kan men o.a. vinden in [11] en [12]. Op de VME bus zijn
vier kaarten aangesloten, te weten een 68010 main processor
kaart, een geheugen kaart, een 186 I/O disk kaart en een terminal
kaart. De main processor kaart bevat de centrale processor van
het systeem, een 68010 van Motorola. Op deze kaart draait het
UNIX operating systeem. Via de terminal kaart kunnen gebruikers
communiceren met het systeem. De 186 I/O disk kaart bevat een
compleet microprocessor systeem gebaseerd op een 80186 en zorgt
voor de aansturing van floppy disks en harddisks. Bij aanvang van
de afstudeerperiode bleken er plannen te bestaan om de THE KUNix
machine te voorz ien van een local area network interface. Van
degenen die aan deze plannen hadden gewerkt was echter niemand
meer aanwezig op de vakgroep. Om toch een indruk te krijgen van
het stadium waarin deze plannen verkeerden en in hoeverre er
gebruik van kon worden gemaakt, is een literatuuronderzoek
verricht naar de reeds verrichte werkzaamheden op het LAN gebied
voor de THE KUNix machine.
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2.3.1. THE KUNix LAN: voorqeschiedenis

Een eerste aanzet voor de realisatie van een LAN voor de THE
KUNix machine werd gedaan door H. Peters (zie [13]). Hij heeft
bekeken hoe een LAN is opgebouwd en hoe deze gerealiseerd kan
worden. Hierbij is hij uitgegaan van de IEEE 802 standaard. Deze
standaard beschrij ft vier verschillende methoden voor de
realisering van de lagere lagen van het OSI model, te weten
CSMA/CD (Ethernet), Tokenbus, Tokenring en Metropolitan. uit deze
vier mogelijkheden koos H. Peters voor de eerste methode op grond
van overwegingen m. b . t • beschikbaarheid van hardware, de
toepasbaarheid bij de THE KUNix machine, de kosten, de
performance en de beschikbaarheid van uitgewerkte voorstellen van
de standaarden. Voor de hardware realisatie van Ethernet werd
gekozen voor de chips 82586 en 82501 van Intel. Dit zijn dezelfde
IC's als welke bij de Intel 310 zijn toegepast.

Door Atul N. Sinha werd een eerste prototype van een schakeling
met de IC's 82586 en 82501 ontworpen (zie [14]). Deze schakeling
was ondergebracht op een aparte print, die verbonden moest worden
met de 186 I/O disk kaart. I.p.v. de 82501 werd hierbij een SEEQ
8002 toegepast, die vrijwel identiek is aan de 82501 (zie [15]).
De schakeling is door A. Sinha aIleen getest in de internal
loopback mode (seriele ontvangst- en zendlijn worden in de 82586
inwendig met elkaar verbonden). Van deze schakeling is later een
vereenvoudigde versie afgeleid die werd ondergebracht op de 186
I/O disk kaart zelf. Deze kaart werkt met een klokfrequentie van
8 MHz. Door W. Steenbergen [15] is nog onderzocht of de 82586
volgens Ethernet normen kan samenwerken met een 80186 die draait
op 5 MHz, maar dit bleek niet te kunnen (deze kaart is ook niet
meer in gebruik). Volgens H. Peters (zie [13] bIz 78) is de
vereenvoudigde schakeling uitgebreid getest in zowel de interne
als externe loopback mode (seriele ontvangst- en zendlijn worden
in de SEEQ 8002 inwendig met elkaar verbonden).

Behalve het onderzoek naar de hardware ontwikkelde H. Peters ook
software voor de aansturing van de 82586. Deze software omvat de
MAC sublaag en een klein gedeelte van de LLC sublaag uit het OSI
model. Ook door R. Brinkman werd software ontwikkeld die aansloot
bij de 82586 (zie [16]). Zijn software realiseert enkele functies
van de lagere lagen van het OSI model tim de transportlaag die
overeenkomen met de ECMA standaarden voor deze lagen. Deze
software is echter nog niet geimplementeerd en getest. R.
Brinkman keek ook naar de mogelijkheden van iNA 960 als opvolger
van zijn software pakket. Volgens hem is iNA 960 een zeer
compleet en uitgebreid pakket, dat echter moeilijk te
implementeren zal zijn op de THE KUNix machine. Zo zou iNA 960
niet te implementeren zijn op de LEX, het operating systeem dat
ontwikkeld werd voor de 186 I/O disk kaart. Verder kan iNA 960
niet tegelijk draaien met de software die voor de aansturing van
de disks zorgt. Dit mede door de omvang van het iNA 960 pakket.
Bij al deze opmerkingen moet weI bedacht worden dat R. Brinkman
aIleen de beschikking had over literatuur [6].
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uit de verschillende doorgenomen verslagen bleek dat de hierboven
besproken software nog niet had gedraaid op een THE KUNix machine
op de TO. AIle werkzaamheden m.b.t. het ontwikkelen en testen van
de software werden uitgevoerd op de UNIX computer van de
Katholieke universiteit in Nijmegen, een PDP 11. Verder maakt de
software gebruik van de faciliteiten van de Local EXecutive LEX,
een operating system voor de 186 I/O disk kaart die door L.
Borger werd ontwikkeld [17] en door R. Deliege werd
geimplementeerd [18]. De LEX had echter aIleen nog maar op de PDP
11 in Nijmegen gedraaid. Hij was al weI overgezet naar de VAX in
Eindhoven (zie [19]). Als de LEX zou worden geimplementeerd op de
THE KUNix machine zou dit het eerste gebeuren op de serie I/O
controller, die ontwikkeld werd als opvolger van de terminal
kaart. Op de 186 I/O disk kaart draaide het (eenvoudige)
operating systeem IMX. De enige software die van IMX gebruik
maakte was de disk software van J. Dubbelman (zie [12]).

2.3.2. zmp1ementatie van de Ethernet verbinding

De stand van zaken bij de THE KUNix machine bij aanvang van het
afstudeerwerk kan als voIgt worden omschreven. De hardware voor
het realiseren van een Ethernet interface op de THE KUNix machine
is vrijwel volledig gerealiseerd en toont grote overeenkomsten
met de hardware van de Intel 310. De hardware bestaat uit de IC's
82586 en SEEQ 8002 (= 82501) die zijn ondergebracht op de 186 I/O
disk kaart. Dit is net als de Ethernet Communications Controller
Board van de Intel 310 een compleet microcomputer systeem met een
80186 microprocessor. De print met de beide IC's is uitgebreid
getest. AIleen de aansluiting op een Ethernet netwerk is nog niet
getest. Voor de aansturing van de hardware is enige software
ontwikkeld. Deze is echter niet bruikbaar bij de implementatie
van een Ethernet verbinding tussen de Intel 310 en de THE KUNix
machine. Hierbij moet software op de THE KUNix machine
geimplementeerd worden die overeenkomt met de software van de
Intel 310.

Bij de implementatie van de Ethernet verbinding kan bij de THE
KUNix machine een globale opzet worden toegepast die gelijk is
aan de opzet bij de Intel 310 (zie paragraaf 2.2). Op de 186 I/O
disk kaart wordt naast de IC' s 82586 en SEEQ 8002 software
ondergebracht die overeenkomt met het software pakket iNA 961 van
de Intel 310. Deze software moet nog geheel ontwikkeld worden. Er
kan gebruik worden gemaakt van een gedeelte van de op de 186 I/O
disk kaart aanwezige disksoftware. Het gaat hierbij o.a. om het
operating systeem IMX en de software die de communicatie tussen
de VME bus en de 186 I/O disk kaart verzorgt. Op de 186 I/O disk
kaart worden dus aIle lagere lagen uit het OSI model tim de
transportlaag ondergebracht (afgezien van het deel van de
fysieke-medialaag dat door de DELNI kast gerealiseerd wordt). De
software die de resterende lagen moet realiseren en overeenkomt
met de XENIX Networking Software van de Intel 310 kan worden
ondergebracht in het UNIX operating systeem van de THE KUNix
machine.
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In de volgende hoofdstukken zal ingegaan worden op de
werkzaamheden die ten aanzien van de hardware zijn uitgevoerd
(testen) en er zal een begin worden gemaakt met de ontwikkeling
van de software voor de 186 I/O disk kaart.
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3. DE HARDWARE

Bij de implementatie van de ethernet verbinding is gekozen voor
de strategie om onderaan in het OSI model te beginnen en vanaf
daar naar boven toe te werken. Op deze manier kan steeds elk
nieuw ontwikkeld gedeelte voor de THE KUNix machine getest worden
in combinatie met het complete tot dan ontwikkelde pakket. Er
wordt dus begonnen met het ontwerpen van de hardware (zie figuur
2). Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld is de hardware om
de THE KUNix machine op een Ethernet netwerk aan te sluiten al
grotendeels gerealiseerd. Deze hardware (IC'S 82586 en SEEQ 8002)
is ondergebracht op de 186 I/O disk kaart en komt overeen met de
hardware die op de Intel 310 aanwezig is. Er hoeft daarom geen
nieuwe hardware meer te worden ontwikkeld voor de THE KUNix
machine. In dit hoofdstuk zal een beschrijving gegeven worden van
de 82586 coprocessor en er zal gekeken worden of dit IC zonder
problemen toegevoegd kan worden aan de 186 I/O disk kaart. Verder
zullen de testen besproken worden die zijn uitgevoerd met de
hardware.

3.1. De 82586 LAN coprocessor

De 82586 VLSI chip is een communicatie bouwsteen waarmee een
computersysteem verbonden kan worden met een LAN van het CSMA/CD
type. CSMA/CD staat voor Carrier-Sense MUltiple-Access with
Collision Detection. Bij een LAN van dit type zijn meerdere
computersystemen op een kabel aangesloten en kunnen via deze
kabel met elkaar communiceren (Multiple-Access) • Als een
aangesloten computersysteem data over de kabel wil sturen, wacht
hij tot de kabel vrij is (Carrier-Sense). Daarna stuurt hij een
frame met de data over de kabel. Als tege1ijkertijd een ander
systeem begint met het versturen van data, treedt een "botsing"
Ope Doordat het computersysteem tijdens het zenden de kabel
afluistert zal hij de botsing detecteren en het datatransport
afbreken (Collision Detection). Na een random tijdsperiode
gewacht te hebben wordt een nieuwe poging gedaan om de data te
versturen. Als meerdere botsingen na elkaar optreden wordt bij
iedere poging het tijdsinterval vergroot.

De 82586 is zodanig ontworpen dat hij zoveel mogelijk taken
realiseert die gepaard gaan met de aansluiting op een LAN zodat
de hostprocessor van het computersysteem van deze taken ontlast
wordt. De chip zorgt voor het opbouwen van frames rond data die
verzonden moet worden, het ontvangen en verzenden van frames over
het netwerk, het detecteren van fouten, de adressering van de
frames en link en netwerk management. Verder is de 82586 opgezet
als een coprocessor. D.w.z. dat de chip voor het uitvoeren van
zijn taken niet aangestuurd wordt door de hostprocessor, maar dat
hij de bus volledig overneemt van de hostprocessor om ontvangen
data weg te schrijven in het geheugen en om data die verzonden
moet worden in te lezen uit het geheugen. De werking van de 82586
kan met verschillende parameters worden ingesteld. Na een reset
stelt de chip zich zo in dat hij de media access control sublaag
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realiseert uit de Ethernet standaard IEEE 802.3. Bij deze
instelling ziet de opbouw van een frame er als voIgt uit:

Preamble
Beginning of frame flag
Destination address
Source address
Length field
Information field
Frame check sequence

62 bits
2 bits
6 bytes
6 bytes
2 bytes
min 46 bytes, max 1500 bytes
4 bytes

De eerste 64 bits van het frame worden gebruikt voor
synchronisatie doeleinden. De twee adres velden bepalen de bron
en bestemming van het frame. Met het destination address veld kan
een enkele machine worden geadresseerd (individual address, minst
significante bit is 0), een groep machines (multicast address,
minst significante bit is 1) of aIle machines (broadcast address,
FFFFFFFFFFFFH). Het source address veld heeft altijd betrekking
op een enkele machine. Het length field geeft het aantal
databytes aan dat het frame bevat. Als dit er minder zijn dan 46
bevat het information field toch 46 bytes (frame lengte is 64
bytes), waarvan echter aIleen het eerste deel geldig is. Het
laatste veld van het frame tenslotte is de frame check sequence.

- CHANNEL ATTENTION
CPU CA

INTERRUPT 12511
INTR

L. ;::.. L. ;::.
SHARED MEMORY

INlTIALlZATION
ROOT

•
t\ SYSTEM CONTROL 1)1

BLOCK (SCB):

V
-MAILBor N"

~ ~

RECEIVE COIlMAHD
FRAME LIST
AIIEA

ZIOllI4-17

Fiquur 5. Communicatie tussen 82586 en host CPO

De 82586 kan met een ml.nl.mum aan hardware uitbreiding worden
opgenomen in een computersysteem met een 80186 (of 80188)
microprocessor. In f iguur 5 is weergegeven hoe de communicatie
plaatsvindt tussen de beide chips. Voor de uitwisseling van
informatie wordt gebruik gemaakt van het gemeenschappelijk
geheugen. Als de ene chip data wil doorgeven naar de andere,
wordt deze data op een bepaalde plaats in het geheugen gezet.
M.b.v. een van de lijnen channel attention of interrupt wordt de
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andere chip er op geattendeerd dat er een bericht voor hem in het
geheugen staat. De initiele opbouw van de data structuren in het
gemeenschappelijk geheugen gebeurt door de host CPU (voordat hij
de 82586 reset). De verdeling van de gemeenschappelijke interne
bus geschiedt via het hold protocol van de 80186 (de lijnen HOLD
en HLDA).

De initialisation root uit figuur 5 bestaat uit twee delen. De
system configuration pointer staat op een vaste plaats in het
geheugen (FFFF6H) en bevat een pointer naar het tweede deel, de
intermediate system configuration pointer. Deze bevat een pointer
naar het system control block SCB. Dit is een mailbox via welke
de 82586 en de host CPU informatie uitwisselen. De SCB bevat
pointers naar twee verschillende data gebieden. De receive frame
area wordt door de receive unit (RU) van de 82586 gebruikt. Deze
RU verzorgt de ontvangst van binnenkomende frames en het
wegschrijven van ontvangen data naar het geheugen. De command
list wordt gebruikt door de command unit (CU) van de 82586. De CU
voert commando's uit die door de host CPU aan de 82586 worden
opgegeven en verzorgt de verzending van data in de vorm van
frames over het netwerk.

RECEIVE fRAME
~R I

I
I

L_ _
RECEIVE fRAME AREA (RFA)

I

I

I
~

230110-1'

Figuur 6. Gemeenschappelijk qeheuqen
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set multicast
een groep van
de 82586 zich

In figuur 6 is een gedetailleerder overzicht gegeven van de
verschillende data structuren in het gemeenschappelijk geheugen.
De SCB neemt hierbij een centrale plaats in. Door het command
veld met een waarde te vullen en daarna de CA lijn te activeren
kan de host CPU instructies doorsluizen naar de 82586 (start,
abort, suspend, resume CU of RU). Op deze manier worden ook
interrupts van de 82586 bevestigd. Met een interrupt (activeren
van de interrupt lijn) speelt de 82586 status informatie, die in
het status veld wordt opgeslagen, door naar de host CPU. Naast de
reeds vermeldde twee pointers bevat de SCB verder nog enkele
velden met statistische informatie. Deze worden door de 82586
bij gehouden en bevatten informatie over fouten die tij dens de
ontvangst van frames kunnen optreden.

Via de command list kunnen commando's opgegeven worden aan de
82586. De command list bestaat uit een rij van command blocks,
die onderling via pointers zijn verbonden. Elk command block
bevat, net als de SCB, een command veld en een status veld. Het
command veld specificeert het commando dat de CU moet uitvoeren.
Daarnaast bevat het nog enkele bits, zoals het EL bit (end of
list) waarmee het einde van de command list wordt aangegeven. In
het status veld wordt het resultaat van de uitvoering van het
commando opgeslagen. Als de host CPU de 82586 enkele commando's
wil laten uitvoeren zet hij eerst de command list Ope Vervolgens
wordt de CU gestart door in de SCB de instructie "start CU" te
zetten en de lijn CA te activeren. De CU zal daarna de commando's
uit de command list gaan uitvoeren. Na het uitvoeren van elk
commando wordt het status veld van het overeenkomstige command
block bijgewerkt. Tevens wordt na het uitvoeren van elk commando
of aIleen na het laatste commando een interrupt gegenereerd. De
host CPU wordt hierdoor op de hoogte gehouden van het resultaat
van de uitvoering van de commando's uit de command list door de
82586. Er zijn acht verschillende commando's met ieder hun eigen
command block. Deze zijn:

- Nop: Dummy commando, de 82586 voert geen actie uit.

- Individual address setup: De 82586 wordt geladen met een nieuw
'Ethernet adres. In het netwerk wordt het computersysteem waar
de 82586 deel van uit maakt nu geidentificeerd met dit nieuwe
adres.

Configure: De interne parameters van de 82586 worden opnieuw
ingesteld.

- MC setup: De 82586 wordt geladen met een
adressen. Elk multicast adres vertegenwoordigt
machines in het netwerk en de machine waarop
bevindt is nu aangesloten bij deze groepen.

- TDR: De 82586 voert een time domain reflectometer test uit.
Hierbij wordt de Ethernet coaxkabel onderzocht op de
aanwezigheid van kortsluitingen of open uiteinden.
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- Dump: De inhoud van aIle interne registers van de 82586 wordt
in het geheugen gedumpt.

- Diagnose: De 82586 voert een interne test uit.

- Transmit: De 82586 verstuurt een frame over het netwerk. De
data die bij dit frame hoort (information field) is opgeslagen
in een lij st van transmit buffers met bijbehorende transmit
buffer descriptors. Het transmit command block bevat een
pointer naar de eerste transmit buffer descriptor uit de lijst
(zie figuur 6). Het transmit command block bevat verder nog het
length field en destination address veld van het frame. De
overblijvende frame velden worden door de 82586 ingevuld.

De onderste data structuur in figuur 6 is de receive frame area.
Het bestaat uit een lijst van frame descriptors en een lijst van
receive buffers met bijbehorende receive buffer descriptors. Dit
data gebied wordt door de 82586 gebruikt voor de opslag van
ontvangen data. In figuur 6 is de initiEHe toestand van de
receive frame area weergegeven zoals hij door de host CPU opgezet
moet worden voordat deze de 82586 reset. Als de RU gestart wordt
zal deze via de SCB de eerste frame descriptor en receive buffer
descriptor met receive buffer in het geheugen opzoeken. Deze
worden gebruikt voor de opslag van het information field uit het
eerste frame dat ontvangen wordt. De 82586 zoekt zelf uit hoeveel
buffers hiervoor nodig zijn. Als het frame volledig ontvangen is
zal de 82586 de volgende vrije frame descriptor en receive buffer
descriptor met receive buffer opzoeken. Het ontvangen frame
(bestaande uit een frame descriptor en een of meer receive buffer
descriptors met receive buffers) wordt doorgegeven naar de host
CPU via een interrupt. Als het frame door de host is verwerkt
moeten de verschillende descriptors en buffers weer toegevoegd
worden aan de receive frame area. Dit om te voorkomen dat de RU
vastloopt.

Zoals al is vermeld realiseert de 82586 de media access control
sublaag uit het OSI model. Er moeten dus service primitieven en
een protocol data unit aan te wijzen zijn (zie paragraaf 2.1). De
protocol data unit van de 82586 (MAC PDU) is het reeds besproken
frame. Dit frame is opgebouwd rond data die verzonden moet worden
en wordt door de 82586 aangeboden aan een lagere laag uit het OSI
model (IC 82501 uit laag 1). Als het frame door een andere 82586
uit het netwerk wordt opgevangen zal deze uit het frame de
oorspronkelijk data reconstrueren. De data is niet afkomstig van
de 82586 maar van een hogere laag, de logical link control
sublaag. De data is dus zelf ook weer een protocol data unit (LLC
PDU) •

De service primitieven worden gevormd door de interrupt lijn en
de channel attention lijn. De channel attention lijn vormt, samen
met de SCB en command list, de request primitieve. Hiermee wordt
bij de 82586 een dienst aangevraagd (commando opgegeven). De
interrupt lijn verzorgt zowel de confirm primitieve als de
indication primitieve. Als de 82586 een interrupt genereert
t.g.v. een eerder opgegeven commando hebben we te maken met een
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confirm primitieve. Wordt een interrupt gegenereerd als gevolg
van de ontvangst van een frame dan is het een indication
primitieve. De twee kunnen van elkaar worden onderscheiden d.m.v.
het status veld uit de SCB.

3.2. De 82586 op de 186 I/O disk kaart
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Piquur 7. De 186 I/O disk kaart

In figuur 7 is een globaal schema weergegeven van de 186 I/O disk
kaart. Gedetailleerde informatie over de kaart is o.a. te vinden
in [20] en [12]. De centrale microprocessor van de kaart wordt
gevormd door een 80186 van Intel (zie [21]) die draait op een
klokfrequentie van 8 MHz. Deze chip verzorgt de aansturing van de
verschillende controllers die zich op de kaart bevinden. Voor de
data uitwisseling met een floppy disk drive beschikt de kaart
over een 2797 floppy disk controller van Western Digital (zie
[22]). De aansturing van een harddisk geschiedt via een
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Winchester Disk Controller Board WD1002-SHD van Western Digital
(zie [22]) die met de kaart verbonden is via een SASI interface.
Met de WD1002-SHD kunnen maximaal twee Winchester Drives
aangestuurd worden. De 8274 Serial Controller is bedoeld voor
stand alone gebruik van de kaart als microcomputer. Via deze
controller kan een terminal op de kaart aangesloten worden en kan
data via een seriEHe lijn in het geheugen geladen worden. De
stand alone mogelijkheid van de kaart wordt gebruikt voor het
ontwikkelen en testen van software. Normaliter is de kaart via de
VME bus verbonden met de andere kaarten van het THE KUNix
systeem. Via deze VME bus kan data uitwisseling plaatsvinden met
andere kaarten. Hiertoe kan het RAM geheugen via een multiplexer
verbonden worden met zowel de interne bus als de VME bus. Voor de
aansluiting van interrupt bronnen is de kaart uitgerust met een
8259A Interrupt Controller. Hierdoor is het aantal externe
interrupt ingangen van de 80186 verhoogd tot 10 (afgezien van NMI
en DMA).

Aan de hierboven beschreven configuratie wordt een 82586 LAN
coprocessor toegevoegd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de
werking van de totale schakeling, zoals een overbelasting van de
interne bus. Om dit te onderzoeken moet gekeken worden naar de
werkwijze van de floppy disk controller, de harddisk controller
en de LAN coprocessor. De serial controller is niet van belang
omdat hij aIleen gebruikt wordt in de stand alone toepassing.
Verder is hij verbonden (via de 8259A) met de externe interrupt
ingang INTO van de 80186, die een lagere prioriteit heeft dan de
beide DMA ingangen en de HOLD ingang. De VME bus is in dit
verband weI van belang omdat hij toegang heeft tot het RAM
geheugen. Als via de VME bus een lees- of schrijfoperatie wordt
uitgevoerd op het geheugen, zal de toegang tot het geheugen voor
de interne bus geblokkeerd worden. Dit zal resulteren in een
langere toegangstijd voor het geheugen en het inlassen van
meerdere wait states door de 80186 tijdens een lees- of
schrijfoperatie.

Voor de aansluiting van de Winchester Controller beschikt de
kaart over een SASI interface. Deze is via twee interrupt lijnen
en een DMA lijn verbonden met de 80186. Het data transport van en
naar de controller wordt via de DMA lijn verzorgd door DMA kanaal
o van de 80186. Dit data transport verloopt niet synchroon met
het data transport tussen de controller en de harddisk, wat
plaatsvindt met een snelheid van 5 Mbit/sec (1 byte per 1,6
usee). Een sector wordt namelijk door de controller opgeslagen in
een intern buffer, waardoor het data transport over de data bus
onafhankelijk is van het data transport met de harddisk. Het data
transport over de interne bus vindt bytes-gewijs plaats. Als de
SASI interface een byte naar het geheugen wil transporteren wordt
een DMA request gegenereerd. Als de 80186 deze request honoreert
zal het byte eerst door de 80186 worden ingelezen en daarna naar
het geheugen worden geschreven. Een DMA cyclus bestaat dus uit
twee bus cycli. De SASI bus cyclus neemt zeven klokperioden in
beslag, waarvan er drie een wait state zijn. Na een reset worden
namelijk de bits R2, R1 en RO van register MPCS van de 80186
gel i j k gemaakt aan 0, 1 en 1. Dit register bepaalto. a. het
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aantal wait states voor de devices die worden geselecteerd m.b.v.
de peripheral chip select lijn PCS4 van de 80186, zoals de SASI
interface. De geheugen bus cyclus neemt vij f klokperioden in
beslag (een waitstate). In totaal duurt het transporteren van een
byte 12 klokperioden oftewel 1,5 usec.

In tegenstelling tot de harddisk controller wordt bij de floppy
disk controller de data niet inwendig gebufferd. De data wordt
van of naar de disk getransporteerd met een snelheid van 250
Kbit/sec. Hierdoor genereert de 2797, die voor het data transport
verbonden is met DMA kanaal 1 van de 80186, om de 32 usec een DMA
request voor het transporteren van een byte. Ook hier neemt het
transport weer twee bus cycli in beslag. De geheugen bus cyclus
bestaat uit vijf klokperioden. De 2797 bus cyclus bestaat ook uit
vij f klokperioden. Er wordt een wait state ingelast doordat na
een reset de bits R2, R1 en RO van het register PACS van de 80186
gelijk worden gemaakt aan 0, 0 en 1. Dit register bepaalt het
aantal wait states voor de devices die worden geselekteerd door
de peripheral select lijnen PCSO t/m PCS3 van de 80186 (de 2797
hangt aan PCS2). De totale transporttij d van een byte bedraagt
1,25 usec (busbezetting is 1,25/32 = 3,9%). Deze tijd zou nog,
net als bij de SASI interface, groter kunnen worden door de
tussenkomst van een VME geheugenaccess.
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Fiquur 8. Ver100p van de DHA eyel! b!j de 2797

In figuur 8 is het verloop weergegeven van de lees en schrijf DMA
cyclus van de 2797. Van de twee cycli is de schrijf cyclus het
meest kritiek. Binnen 23 usec na de DMA aanvraag (stijgen van de
DRQ lijn) moet de 2797 het byte hebben ontvangen (stijgen van de
non-write lijn /WE). De 80186 moet dus binnen 21,75 usec reageren

26



op de DMA aanvraag. Bij de lees cyclus moet de 80186 binnen 27
usec reageren op een DMA aanvraag (tijdsverschil tussen het
stijgen van de DRQ lijn en dalen van de non-read lijn /RE) •
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Fiquur 9. Blokschema van de 82586

Via de 82586, in combinatie met de 82501, is het mogelijk de THE
KUNix machine te koppelen aan een Ethernet netwerk. In figuur 9
is een schema van de 82586 weergegeven. De data wordt over het
netwerk verzonden met een snelheid van 10 Mbit/sec (1 byte per
800 nsec). De ontvangen of te verzenden data wordt door de 82586
inwendig gebufferd. Hiertoe beschikt de 82586 zowel voor de te
verzenden als ontvangen data over een buffer ter grootte van 16
bytes (transmit FIFO en receive FIFO). Voor de beide buffers
geldt een treshold waarde. Als het aantal bytes deze waarde
overschrijdt (een buffer dreigt vol of leeg te raken) zal de
82586 de interne bus aanvragen bij de 80186. Een buffer wordt dan
geheel gevuld vanuit het geheugen of geledigd in het geheugen.
Bij het Ethernet is de treshold gelijk aan 8. Het aanvragen van
de bus gaat via het HOLD/HLDA protocol. Een HOLD aanvraag heeft
een hogere prioriteit dan een DMA request. Als de aanvraag
binnenkomt tijdens een DMA cyclus zal deze echter eerst afgemaakt
worden. De data uitwisseling met het geheugen vindt plaats per
word (2 bytes) en duurt 5 klokperioden (0,625 usec). De
gemiddelde busbezetting bedraagt dus 0,625/(16*0,1) = 39%. De
maximale tijd dat de 82586 de bus vasthoudt tijdens data
transport bedraagt 5 usec (transporteren van 16 bytes).
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Fiquur 10. Post frame processing

Er bestaat echter een situatie waarbij de bus langer wordt
vastgehouden. Deze doet zich voor aan het einde van een ontvangen
frame, wanneer de 82586 begint met de "post frame processing".
Hierbij wordt de administratie afgehandeld van het ontvangen
frame en wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuw frame.
Deze werkzaamheden moeten snel kunnen worden uitgevoerd omdat bij
Ethernet het volgende frame al na 9, 6 usec kan binnenkomen. De
82586 houdt hiertoe de bus vast gedurende 173 klokperioden
oftewel 21,625 usec (zie figuur 10). Deze tijd kan nog verlengd
worden als het volgende frame binnenkomt. Het eerste deel van dit
frame wordt dan in dezelfde HOLD-periode naar het geheugen
getransporteerd.

uit het bovenstaande blijkt dat de 82586 probleemloos kan
samenwerken met de SASI controller. Het data transport van en
naar de SASI interface is niet tijd gebonden en de prioriteit van
een HOLD request is hoger dan van een DMA request. AIleen zal het
systeem trager worden tijdens 82586-activiteiten omdat de bus dan
gedurende 39% van de tijd bezet is. De samenwerking van de 82586
met de floppy disk controller kan echter problemen opleveren. De
DMA write cyclus moet binnen 21,75 usec na een DMA request van de
2797 beginnen, terwijl de 82586 de bus gedurende 21,625 usec kan
vasthouden. De limiet van 21,75 usec kan overschreden worden door
een VME geheugen access, ontvangst van een nieuw frame of
eventueel de tussenkomst van een SASI DMA request. De software is
beveiligd tegen DMA fouten d.m.v. retries (maximaal 5), maar dit
zal vertragend werken. Verder is het mogelijk dat zich in iedere
retry een dergelijke situatie voordoet omdat de binnenkomst van
een Ethernet frame (waarvan de lengte van te voren niet bekend
is) op ieder willekeurig tijdstip kan plaatsvinden. Hierdoor zou
het, ondanks de retries, toch nog fout kunnen gaan. Dit probleem
kan aIleen maar opgelost worden door de 82586 op een aparte print
onder te brengen zoals bij de Intel 310.

3.3. Testen van de hardware

Voor het testen van de hardware is gebruik gemaakt van een 186
I/O disk kaart in de stand alone configuratie. Hierbij is op de
ene seriEHe poort van de kaart een terminal aangesloten en de
andere poort is via een seriele lijn verbonden met een THE KUNix
machine. Op deze manier kan software die op de THE KUNix machine
is ontwikkeld in het RAM geheugen van de kaart geladen worden.

28



Deze software kan vervolgens getest worden m.b.v. de monitor. De
monitor is een eenvoudig operating systeem dat in een EPROM op de
kaart aanwezig is. Het zorgt voor de initialisatie van de kaart
na een reset en biedt in de stand alone mode debugging
faciliteiten (zie [18]). Van de op de kaart aanwezige disk
hardware is geen gebruik gemaakt. De gebruikte Ethernet hardware
is terug te vinden in bijlage A. Voor aansluiting op de DELNI
kast is de oorspronkelijke kaart uitgebreid met een 15 polige
D-connector en de ook bij de Intel 310 toegepaste
weerstandenconfiguratie. Bij de aansluiting op de DELNI kast is
i.p.v. de voorgeschreven twisted pair kabel flat cable toegepast.
Deze bleek prima te voldoen bij de gebruikte kabellengte (5 m).
In figuur 11 is de bedrading van de kabel weergegeven.
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Fiquur 11. AaDsluitkabel voor DELHI kast

Bij het testen is gebruik gemaakt van een testprogramma (zie
directory /usr/frank/test1 op THE KUNix machine EB-1). Het
programma bestaat uit twee delen , het code segment en het data
segment, die in het RAM geheugen van de 186 I/O disk kaart
geladen moeten worden. Met dit programma kunnen commando's
opgegeven worden aan de 82586 d.m.v. het opzetten van command
blocks in de command list. De data van ontvangen frames wordt
door het programma afgedrukt op het scherm van de op de 186 I/O
disk kaart aangesloten terminal. De procedures die zorgen voor de
communicatie met de 82586 zijn ontleend aan hoofdstuk 3 uit [4].
Hierop zal in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan bij de bespreking
van de software voor de LLC sublaag.

In eerste instantie leverden de testen een negatief resultaat Ope
Nadat de hulp was ingeroepen van een logic analyzer bleek dat de
print een bedradingsfout bevatte. Dit probleem werd verholpen
door een andere print te gebruiken. Verder werkte de optimizer
van de C-compiler van de THE KUNix machine niet geheel foutloos.
Het gebruik van deze optimizer is daarom achterwege gelaten.
Nadat deze problemen waren opgelost verliepen de verschillende
testen vlekkeloos.

De testen zijn uitgevoerd in vier fasen. In de eerste fase werd
de 82586 getest door hem in de internal loopback mode te zetten.
Als in dit geval het testprogramma de 82586 de opdracht geeft om
data te verzenden zal deze dezelfde data aan het testprogramma
teruggeven alsof er een frame is ontvangen. Bij de tweede fase
werd de SEEQ 8002 (= 82501) in de test betrokken. De 82586 werd
in de external loopback mode gezet en de SEEQ 8002 in de loopback
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mode. De verzonden data wordt nu door de SEEQ 8002 direct
teruggestuurd naar de 82586. In de derde fase werden de
verbinding met de DELNI kast en het netwerk in de test opgenomen.
De 82586 werd in de external loopback mode gezet en de SEEQ 8002
in de normale mode. Data die aan het Ethernet netwerk wordt
aangeboden wordt direct teruggestuurd om zodoende botsingen te
kunnen detecteren. In deze fase werd de teruggestuurde data door
de 82586 geaccepteerd als een binnenkomend frame en doorgegeven
naar het testprogramma. In de vierde en laatste fase werd de
totale verbinding tussen de print en de Intel 310 via de DELNI
kast getest door beide chips in de normale mode te zetten. Door
een geschikt data formaat (zie volgend hoofdstuk) over het
netwerk naar de Intel 310 te versturen zal deze als antwoord een
bepaald frame terugsturen naar de 186 I/O disk kaart. In tabel 1
is een overzicht te vinden van de instellingen van de beide IC's
bij de verschillende testfasen. Er moet nog opgemerkt worden dat,
als de 82586 in de external mode staat, het frame niet te lang
mag zijn (zie [4]).

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

loopback mode internal external external off
82586

configuration 080CH 080CH 080CH 080CH
parameters 6680H A680H A680H 2600H

82586 6000H 6000H 6000H 6000H
(zie configure F200H F200H F200H F200H

commando) 0001H 0001H 0001H OOOOH
0040H 0040H 0040H 0040H

loopback mode x on off off
SEEQ 8002

Tabel 1. De instellinqen bij de verschillende testfasen
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4. DE LOGICAL LINK CONTROL SUBLAAG

De eerstvolgende laag boven de hardware is de logical link
control sublaag. Deze sublaag verzorgt, samen met de media access
control sublaag (= IC 82586), het datatransport over een link.
Omdat in dit geval het netwerk maar uit een link bestaat (de
coaxkabel) verzorgt deze laag derhalve het datatransport over het
gehele netwerk. De LLC sublaag biedt hiertoe aan de hogere lagen
een datagram service (IEEE 802.2 class I data-link connectionless
service). De LLC tracht de data foutloos te versturen over het
netwerk, maar er is geen garantie dat de data op de plaats van
bestemming aankomt. De LLC detecteert bij de ontvangst van data
weI het optreden van fouten, maar past geen foutencorrectie toe
en verstuurt ook geen terugmelding.

Op de THE KUNix machine moet een LLC sublaag geimplementeerd
worden die overeenkomt met die op de Intel 310. Er zal daarom
eerst ingegaan worden op de architectuur van de sublaag bij de
iNA 961 software. Daarna zal de realisatie bij de THE KUNix
machine besproken worden.

4.1. De iNA 961 LLC sublaag

De LLC sublaag kan op twee manieren bekeken worden. Op de eerste
plaats is er de interface, de communicatie tussen de LLC sublaag
en de buitenwereld. De tweede manier is de interne opbouw van de
sublaag (het protocol). M.b.t. de interface zijn er vier
verschillende blokken te onderscheiden waarmee de LLC kan
communiceren. Ten eerste is er de interface met de MAC sublaag,
de 82586 coprocessor. De 82586 is in paragraaf 3.1 besproken.
Vervolgens kan de LLC sublaag communiceren met de netwerklaag.
Van deze interface is geen beschrijving beschikbaar. Naast deze
twee standaard interfaces is de LLC sublaag ook toegankelijk voor
de buiten de iNA 961 gelegen sessielaag. In subparagraaf 2.2.6 is
al beschreven hoe de sessielaag commando's aan de LLC sublaag kan
opgeven m.b.v. request blocks. Een gedetailleerde beschrijving
van deze request blocks (en de commando's) is te vinden in [9]
hoofdstuk 3 en [10] hoofdstuk 3. De verschillende waarden die de
in subparagraaf 2.2.5 besproken opcode en response velden bij de
LLC sublaag kunnen aannemen zijn ook terug te vinden in [9]
hoofdstuk 3. De interface tussen de LLC sublaag en de sessielaag
zal overeenkomen met de interface tussen de LLC sublaag en de
netwerklaag. Als laatste bestaat er ook een interface tussen de
LLC sublaag en de network management facility. De NMF heeft
rechtstreeks toegang tot de verschillende objecten van de interne
database van de LLC sublaag. In bij lage B is een overzicht te
vinden van de verschillende objecten. Als in de rest van dit
hoofdstuk gesproken wordt over de interface wordt hiermee de
interface met de netwerklaag en de sessielaag bedoeld, tenzij
anders vermeld. In de rest van deze paragraaf zal ingegaan worden
op de interne opbouw van de LLC sublaag (het protocol).
Informatie hierover is ook te vinden in [6] hoofdstuk 2.
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Fiquur 12. LLC protocol data unit

Voor de communicatie tussen twee LLC sublagen op verschillende
machines in het netwerk wordt gebruik gemaakt van LLC protocol
data units. In fiquur 12 is de opbouw van een LLC POU
weergegeven. Een LLC POU bestaat uit een reeks van maximaal 1500
bytes. Het eerste byte is het OSAP address veld en geeft weer
voor welke service access point (van de LLC sublaag) de POU
bestemd is. Het tweede byte, het SSAP address veld, geeft weer
van welk service access point de POU afkomstig is. Het derde byte
is het control veld en geeft het type van de POU weer. Oe
resterende bytes vormen het information veld van de POU.

In fiquur 12 is ook te zien hoe de SAP adres velden zijn
opgebouwd. Net als het Ethernet adres (zie paragraaf 3.1) kan een
SAP adres gebruikt worden om een enkele SAP te adresseren (minst
significante bit is 0), een groep van SAP's (minst significante
bit is 1) of aIle SAP's (global SAP address, FFH). Het verschil
tussen een groep van SAP's en een enkele SAP is bij het OSAP
address veld weergegeven d.m.v. bit I/G. Het SSAP address veld
heeft altijd betrekking op een enkele SAP. Het minst significante
bit wordt hier gebruikt om aan te geven of de POU een commando
bevat of het antwoord op een commando is (response). Een speciaal
SAP adres is het null address (OOH), waarmee de LLC sublaag zelf
geadresseerd wordt. In fiquur 12 is ook te zien dat adressen met
het op een na minst significante bit gelijk aan 1 een speciale
betekenis hebben. Een voorbeeld hiervan is het global address
FFH. Verder wordt met het adres 02H een LLC sublaag management
functie geadresseerd (niet van toepassing bij iNA 961). Van de
speciale adressen wordt door iNA 961 aIleen FEH gebruikt. Hiermee
wordt de netwerklaag (eigenlijk transportlaag, netwerklaag is
leeg) aangegeven. Van de normale adressen wordt OSH gebruikt voor
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de adressering van de NMF (bij de commando's forced load, dump
en echo, z ie subparagraaf 2 .2 .7). Voor de interface met de
sessielaag worden de adressen vanaf OCH gebruikt met de twee
minst significante bits gelijk aan nul. Van de mogelijkheid die
de standaard biedt om groepen te adresseren wordt bij iNA 961
geen gebruik gemaakt.

Met het control veld wordt een van de drie typen POU's aangeduid.
Een POU met control veld gelijk aan 03H is een unnumbered
information (UI) command. Met dit type POU wordt data over het
netwerk verzonden. Het information veld bevat in dit geval de
data. Een POU met control veld gelijk aan AFH of BFH is een
exchange identification (XIO) command of response. Met deze POU's
kan informatie over een LLC sublaag verstuurd worden. Na
ontvangst van een LLC XIO command moet de LLC sublaag een LLC XIO
response terugsturen met control veld gelijk aan die van de
ontvangen POU en information veld gelijk aan 81H, OOH. Het
versturen van een LLC XIO command door de LLC sublaag is in de
standaard optioneel en wordt bij iNA 961 niet toegepast. Een POU
tenslotte met control veld gelijk aan E3H of F3H is een test
command of response. Hiermee kan het transmissie pad tussen twee
LLC sublagen getest worden. Na ontvangst van een LLC test command
moet de LLC sublaag een LLC test response terugsturen met control
en information veld gelijk aan die van de ontvangen POU. Als de
LLC sublaag niet in staat is het information veld terug te sturen
(bijv. bij gebrek aan bUffers) kan dit weggelaten worden. Het
versturen van een LLC test command door de LLC sublaag is in de
standaard optioneel en wordt bij iNA 961 niet toegepast.

4.1.2. LLC service access points

Current Event Action(s) Next State
State

INACTIVE- SAP_ACTIVATlON_REQUEST REPORT STATUS< ACTIVE STATE
STATE SAP_ACfIVE)

ACTIVE STATE RECEIVE UI DATA INDICATE ACTIVE STATE

DATA_REQUEST SEND UI ACTIVE STATE-
XID_REQUEST SEND_XID_C ACTIVE STATE

RECEIVE XID C SEND_XID_R ACTIVE STATE

RECEIVE_XID_R XID INDICATE ACTIVE STATE

TEST_REQUEST SEND TEST C ACTIVE STATE

RECEIVE TEST C SEND TEST R ACTIVE STATE

RECEIVE_TEST_R TEST INDICATE ACTIVE STATE

SAP_DEACTIVATION_REQUEST REPORT STATUS< INACTIVE
SAP INACTIVE) STATE-

Tabel 2. Gebruik van een SAP volgens de standaard

Voor de communicatie met de hogere lagen wordt door de LLC
sublaag gebruik gemaakt van LLC service access points. Een SAP
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vertegenwoordigt een user die gebruik wil maken van de diensten
van de LLC sublaag. In tabel 2 is het gebruik van een SAP
weergegeven. Een SAP kan twee toestanden aannemen, actief en
inactief. Als de toestand van een SAP actief is wordt hij
gebruikt door een externe gebruiker. LLC POU's die via het
netwerk binnenkomen voor die SAP worden door de LLC sublaag
geaccepteerd en doorgegeven naar de gebruiker. In tabel 2 zijn
ook de acties weergegeven die moeten worden uitgevoerd t. g . v .
gebeurtenissen tijdens beide toestanden. Oeze gebeurtenissen zijn
het ontvangen van een LLC POU via het netwerk of het ontvangen
van een request primitieve van een hogere laag. De acties die
moeten worden uitgevoerd zijn het verzenden van een LLC POU over
het netwerk of het doorgeven van een indication primitieve naar
een hogere laag. De actie Report status kan opgevat worden als
het doorgeven van een confirm primltieve naar een hogere laag.

Een aantal van de gebeurtenissen en acties uit tabel 2 zijn terug
te vinden in de iNA 961 software. Sap activation request komt
overeen met het opgeven van een connect commando aan de LLC
sublaag. Sap deactivation request is bij iNA 961 het opgeven van
een disconnect commando aan de LLC sublaag. Data request is het
opgeven van een transmit commando. Data indicate bestaat uit het
teruggeven van een post_rpd request block, samen met buffers die
ontvangen data bevatten. Report status is bij iNA 961 het
teruggeven van een request block na een request. oit zou in tabel
2 ook moeten voorkomen als actie t.g.v. data request. De
gebeurtenissen test request en XIO request en- de acties
XIO_indicate en test-indicate zijn niet. terug te vinden bij de
iNA 961 software.

4.1.3. Afwijkinqen van de standaard

Met de opstelling, waarmee de in paragraaf 3.3 beschreven fase 4
test is uitgevoerd, is het gebruik van de test en XIO POU's door
de Intel 310 onderzocht. Naar de Intel 310 werden verschillende
POU's verstuurd, waarna gekeken werd wat de Intel 310 (eigenlijk
de LLC sublaag uit de Intel 310) als reactie hierop terugstuurde.
In tabel 3 is het resultaat van deze proefnemingen weergegeven.
In tegenstelling tot wat de standaard voorschrijft wordt er geen
gebruik gemaakt van het C/R bit uit het SSAP address veld. Oit
bit is bij de ontvangen POU's gelijk aan 0, terwijl het volgens
de standaard 1 zou moeten zijn omdat het response POU's zijn. Met
betrekking tot de test en XIO POU's kan vastgesteld worden dat de
Intel 310 de volgende van de standaard afwijkende regels toepast:

- Als een test POU ontvangen wordt met een OSAP adres ongelijk
aan FEH en gelijk aan OOH, FFH of een actieve SAP, dan wordt
een test POU teruggestuurd met OSAP veld gelijk aan het
ontvangen SSAP veld, SSAP veld gelijk aan OOH en control en
information veld gelijk aan deze velden van de ontvangen POU.

- Als een XIO POU ontvangen wordt met een OSAP adres ongelijk aan
FEH en gelijk aan OOH, FFH of een actieve SAP, dan wordt een
XIO POU teruggestuurd met OSAP veld gelijk aan het ontvangen
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SSAP veld, SSAP veld gelijk aan DOH, control veld gelijk aan
het ontvangen control veld en information veld gelijk aan 81H,
DOH

verzonden PDU ontvangen PDU

test: 00, xx, F3, random data xx, 00, F3, zelfde random data
00, xx, E3, random data xx, 00, E3, zelfde random data
08, xx, E3, random data xx, 00, E3, zelfde random data
09, xx, E3, random data niets
DC, xx, E3, random data niets
FE, xx, E3, random data niets
FF, xx, E3, random data xx, 00, E3, zelfde random data

XID: 00, xx, BF, random data xx, 00, BF, 81, 00
00, xx, AF, random data xx, 00, AF, 81, 00
08, xx, AF, random data xx, 00, AF, 81, 00
FE, xx, AF, random data niets
FF, xx, AF, random data xx, 00, AF, 81, 00

De opbouw van de PDUls is: DSAP, SSAP, control, information bytes

Tabel 3. Gebruik van LLC test en XID PDU's

Van deze regels wordt door de Intel 310 in een bepaald geval
echter ook afgeweken. Als namelijk de file consumer of file
server uit de applicatielaag een keer actief zijn geweest, worden
XID en test PDU I S met DSAP gelijk aan FFH (global SAP address)
niet beantwoord en XID en test PDUls met DSAP gelijk aan DOH
(null SAP address) worden onveranderd teruggestuurd. Omdat de
oorzaak hiervan niet te achterhalen is wordt toch uitgegaan van
bovenvermelde regels.

4.2. antwerp voor THE KUNix LLC sublaaq

Uit aIle over de iNA 961 LLC sublaag verzamelde informatie is een
ontwerp afgeleid voor een LLC sublaag op de 186 I/O disk kaart op
de THE KUNix machine. Hierbij is getracht de LLC sublaag op de
THE KUNix machine zoveel mogelijk te laten overeenkomen met die
bij de Intel 310. De LLC sublaag uit iNA 961 kon niet tot in elk
detail nauwkeurig gecopieerd worden vanwege het verschillende
karakter van de machines (verschillen in hardware, operating
systeem etc.) en het ontbreken van een gedetailleerde
beschrijving van iNA 961 (bijvoorbeeld source tekst van de
software). Net als bij de vorige paragraaf zullen twee aspecten
onderscheiden worden, de interface en het protocol. De uit dit
ontwerp ontwikkelde software komt in de volgende paragraaf aan de
orde.

4.2.1. Interface

Voor de communicatie met de hogere lagen (netwerklaag en
sessielaag) is gekozen voor een interface. De communicatie vindt
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plaats via LLC command blocks (niet te verwarren met de command
blocks voor de 82586). Deze bestaan uit een vast gedeelte, dat
voor aIle commando's hetzelfde is, en een variabel gedeelte. Het
vast gedeelte bestaat uit een opcode veld, een response veld en
een pointer naar een semafoor. De opcode en response velden komen
overeen met de velden uit de request blocks van iNA 961 en kunnen
ook dezelfde waarden aannemen als bij iNA 961. M.b.v. de semafoor
wordt een gebruiker er van op de hoogte gesteld als het in de
command block gespecificeerde commando is uitgevoerd en het
resultaat hiervan is weggeschreven in het response veld. De
velden van het variabel gedeelte worden gebruikt voor de opslag
van de voor elk commando specifieke gegevens.

Bij de communicatie met de sessielaag en de netwerklaag wordt
gebruik gemaakt van mailboxen. Een mailbox wordt gebruikt voor de
administratie van lege LLC command blocks. Deze mailbox bevat LLC
command blocks die beschikbaar zijn voor de netwerklaag en de
sessielaag. Een andere mailbox wordt gebruikt bij het opgeven van
een commando aan de LLC sUblaag. In deze mailbox moet door de
sessielaag en de netwerklaag een volledig gespecificeerd LLC
command block gestopt worden. Om de LLC sublaag een commando te
laten uitvoeren moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

1 Haal een leeg LLC command block uit de betreffende mailbox. Als
m.b.v. het transmit commando data verstuurd moet worden, moeten
ook de buffers voor de opslag van de data aangevraagd worden.

2 Vul de velden van het LLC command block met gegevens
overeenkomstig het uit te voeren commando.

3 stop het volledig gespecificeerde LLC command block in de
andere mailbox.

4 Wacht m. b. v • de semafoor totdat het commando door de LLC
sublaag is uitgevoerd. Het LLC command block hoeft niet
expliciet door de LLC sublaag te worden teruggegeven omdat een
pointer naar het LLC command block bewaard is.

5 Bekijk het resultaat aan de hand van het response veld uit het
·LLC command block.

6 stop het LLC command block terug in de mailbox voor lege LLC
command blocks en, indien van toepassing, geef ook de
databuffers terug.

Bij de bespreking van het operating systeem IMX in de volgende
paragraaf zal dieper ingegaan worden op semaforen en mailboxen.
Voor de communicatie met de sublaag zijn, vrijwel overeenkomstig
iNA 961, de volgende commando's opgesteld:

- Connect: Een service access point wordt toegevoegd aan de lijst
van actieve SAP's. In tegenstelling tot iNA 961 wordt de SAP
niet geassocieerd met een specifieke gebruiker.
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Disconnect: Een service access point wordt verwijderd uit de
lijst van actieve SAP's. Tevens worden buffers en post LLC
command blocks die voor die SAP gereserveerd waren
teruggegeven.

- Transmit: Data wordt verzonden naar een LLC SAP op een andere
machine in het netwerk. Het transmit LLC command block
specificeert het Ethernet adres van de bestemming, de lengte
van de data en d.m.v. een pointer het begin van een lijst van
transmit buffer descriptors met transmit buffers. Dit zijn
dezelfde zoals ze worden toegepast bij de aansturing van de
82586 LAN coprocessor (zie paragraaf 3.1). Hierdoor hoeft de
LLC sublaag de data intern niet opnieuw te bufferen, maar kan
volstaan worden met het doorgeven van een pointer. De gebruikte
transmit buffers moeten, afgezien van de laatste, allemaal vol
zijn. De eerste drie bytes van de data moeten gelijk zijn aan
het DSAP adres, het SSAP adres en 03H. Dit overeenkomstig de
definitie van de unnumbered information protocol data unit van
de LLC sublaag.

- Post: Voor een SAP wordt een buffer gereserveerd voor de opslag
van ontvangen data. Het post LLC command block specificeert het
begin van de buffer, de lengte van de buffer en de betreffende
SAP (veld dsap). Ais door de LLC sublaag een UI PDU voor de SAP
wordt ontvangen, wordt het information veld opgeslagen in de
buffer. De buffer wordt dan gelijk met het post LLC command
block teruggegeven m.b.v. de semafoor. In het post LLC command
block zijn velden gereserveerd voor de opslag van het Ethernet
en SAP adres van de bron, het Ethernet en SAP adres van de
bestemming en de lengte van de ontvangen data. Het post LLC
command block vervangt de commando's post rpd en post rbd van
iNA 961. --

Configure: De 82586 wordt ingesteld. De opzet van de nieuwe
waarden voor de parameters van de 82586 is gelijk aan die bij
het configure commando van de 82586 (zie paragraaf 3.1).

Ia setup: Het Ethernet adres van de machine wordt op een nieuwe
waarde ingesteld.

- Mc add: Een multicast adres wordt toegevoegd aan de lijst van
multicast adressen.

- Mc remove: Een multicast adres wordt verwijderd uit de lijst
van multicast adressen.

De netwerk management facility heeft via een speciale procedure
rechtstreeks toegang tot de interne database van de LLC sublaag.
In bijlage B zijn de verschillende objecten van de database
weergegeven met de bijbehorende id-code en access mogelijkheden.
De constante objecten kunnen aIleen uitgelezen worden. De counter
objecten kunnen uitgelezen worden of uitgelezen en gecleard
worden.
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4.2.2. Protocol

De LLC sublaag werkt met de protocol data units zoals beschreven
is in subparagraaf 4. 1. 1 met toepassing van de twee regels uit
sUbparagraaf 4.1.3. Het gebruik van service access points is
weergegeven in tabel 4 als een toestandsdiagram overeenkomstig
tabel 2. De gebeurtenissen sap_activation_request,
sap deactivation request en data request komen overeen met het
stoppen in een speciale mailbox -van een connect, disconnect en
transmit LLC command block. De confirm acties bestaan uit het
teruggeven van een LLC command block met aangepast response veld
m. b. v . een semafoor. De data indication actie komt overeen met
het teruggeven van een post LLC command block. De acties send XID
en send_test worden bij SAP FEH niet uitgevoerd. In tabel 4 is te
zien dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een command en
een response protocol data unit. Het bit C/R uit het SSAP address
veld van de PDU wordt niet gebruikt.

CUrrent State Event

Inactive state Sap_activation_
request

Active state Receive UI

Action(s) Next State

Confirm Active state

Data indication Active state

Receive XID

Receive test

Sap deactivation
- _request

Send UI
confIrm

Send XID

Send test

Confirm

Active state

Active state

Active state

Inactive state

Tabel 4. Gebruik van een SAP bij 4e THE KUNix machine

Met betrekking tot de beschreven interface wordt het volgende
programma afgewerkt:

Do forever
1 Haal LLC command block uit de speciale mailbox.
2 Voer het gespecificeerde commando uit, eventueel met

gebruikmaking van de diensten van de MAC sublaag (82586).
3 Zet het resultaat van de uitvoering van het commando in het

response veld van het LLC command block.
4 Geef het LLC command block, als het geen geldig post commando

is, terug aan de hogere laag via de in het LLC command block
gespecificeerde semafoor.

Als het in het LLC command block gespecificeerde commando een
geldig post commando is wordt het LLC command block pas
teruggegeven als data ontvangen is voor de specifieke SAP.
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Ondertussen kunnen aan de LLC sublaag nieuwe commando's opgegeven
worden.

4.3. De ontwikkelde software

Voor de realisatie van een LLC sublaag voor de THE KUNix machine
is software ontwikkeld die kan communiceren met de LLC sublaag op
de Intel 310 (zie bijlage C). Deze staat in de files llcl.c,
Ilc2.c, Ilc3.c en llc.h. Van de file Ilc3.c zijn twee versies
aanwezig, de originele versie en een aangepaste versie met extra
print commando's voor test doeleinden. De file llc.h bevat aIle
definities die door de LLC sublaag software worden gebruikt. De
software draait op de 186 I/O disk kaart onder het operating
systeem IMX. Dit operating systeem is overgenomen uit de disk
software van J. Dubbelman (zie [12] en directory /usr/ebthe/dk)
en is verdeeld over de files assembly. a8 6, applent. a8 6, imx. c,
conf.c en defs.h. Verder zijn van de disk software ook de
procedures overgenomen (en bijgeschaafd) voor de aansturing van
de DMA hardware van de 80186, het beheer van logische timers en
de communicatie met de VME bus (files dma.c, timer.c, vme.c en
vme.h). Deze procedures zijn bij de LLC sublaag niet toegepast
maar kunnen gebruikt worden bij de transportlaag. Daarnaast is
van de disk software ook de monitor overgenomen die nodig is als
de software wordt ondergebracht in een EPROM (files mon186.c,
disas.c, printf.c en reset.c). Voor het testen van de LLC sublaag
software in de stand alone mode van de 186 I/O disk kaart zijn
enkele test procedures ontwikkeld (file test.c, zie bijlage C).
Met deze procedures wordt de LLC sublaag rechtstreeks aangestuurd
via de in subparagraaf 4.2.1 besproken interface. Via de terminal
kan een commando ingevoerd worden, waarna een LLC command block
wordt samengesteld en doorgegeven naar de LLC sublaag. Het
resultaat van een uitgevoerd commando en de van de LLC sublaag
afkomstige ontvangen data worden via het scherm zichtbaar gemaakt
m.b.v. enkele print procedures (file print.c). Het totale
software pakket is ondergebracht in de directory /usr/frank/lan
op de THE KUNix machine EB-1. Het grootste deel van de software
is geschreven in de programmeertaal C, een klein gedeelte in de
machinetaal van de 80186. Bij de layout van de C-programma's is
uitgegaan van het boek "The C programming language" [23].

4.3.1. Het operating systeem IXX

IMX is een eenvoudig operating systeem met behulp waarvan op de
186 I/O disk kaart verschillende taken kunnen worden uitgevoerd
in de vorm van processen. De verschillende processen worden
afwisselend uitgevoerd door de microprocessor 80186 op de kaart.
Een proces is een C-programma dat de volgende algemene opbouw
heeft:

process_ i ()
{

static declaration 1;..
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static declaration_j;

statement 1;

for (;;) {

}
}

Het belangrijkste onderdeel van een proces is een eindeloze Ius.
Het proces blijft hierin rondtollen tot het niet meer voortgezet
kan worden en een ander proces wordt gestart. De lokale
variabelen van een proces worden gedeclareerd als statics.
Hierdoor wordt voor deze variabelen een apart geheugengebied
gereserveerd waartoe de andere processen geen toegang hebben. Ais
naar een ander proces wordt overgeschakeld kan dit die lokale
variabelen niet aantasten. Om er verder voor te zorgen dat de
processen elkaar niet rechtstreeks kunnen beinvloeden, beschikt
elk proces over een eigen stack en een eigen geheugengebied
waarin de bij dat proces horende "process environment" (registers
sp, ip, si, di en bp van de 80186) kan worden opgeslagen tijdens
een "process switch". Dit is voor elk proces als voIgt opgezet:

int *tsk sp[i];
struct {-

int stack[STACKSIZE],
bp, di, si, ip;

} pr stack[i];

De registers bp, di, si en ip worden in de stack van het proces
opgeslagen. Ais de stack leeg is worden hiervoor de velden bp, d~

si en ip van structure pr stack gebruikt. Register sp wordt in
een aparte array opgeslagen~

Het omschakelen van een proces naar het volgende proces (de
process switch) wordt verzorgd door de assembler subroutine
proceed. Proceed slaat eerst de environment van het tot dan toe
draaiende proces op, waarna het vervangen wordt door de
environment van het volgende proces. M.b.v. de variabele p_nr
wordt bijgehouden welk proces door de 80186 wordt uitgevoerd. De
opbouw van proceed ziet er als voIgt uit:

push si
push di
push bp
tsk sp[p nr] = sp
p nr = (p nr == nrofpr-1) ? 0
sp = tsk sp[P nr]
pop bp - -
pop di
pop si
ret
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Register ip wordt opgeslagen tijdens de call instructie naar
proceed en vervangen door de n1euwe waarde tijdens de ret
instructie aan het eind van proceed. De variabele nrofpr bevat
het aantal processen dat draait onder IMX. AIle processen worden
m.b.v. proceed cyclisch na elkaar uitgevoerd (p nr wordt bij elke
process switch met 1 verhoogd). Als een proces-tot de ontdekking
komt dat het niet meer verder kan roept dat proces zelf proceed
aan zodat een process switch wordt uitgevoerd.

Voor de onderlinge synchronisatie en indirecte communicatie
tussen de processen heeft men bij IMX de beschikking over
semaforen en mailboxen. De semaforen worden gebruikt voor de
synchronisatie. Op semaforen (= unsigned integer variabelen)
kunnen de operaties P en V worden uitgevoerd. Door de V operatie
wordt een semafoor in waarde verhoogd. Door de P operatie wordt
een semafoor, als hij ongelijk aan nul is, in waarde verlaagd.
Als een semafoor gelijk is aan nul wordt door P m.b.v. proceed
een process switch uitgevoerd. om ervoor te zorgen dat de acties
die op de semafoor worden uitgevoerd ondeelbaar zijn wordt
gebruik gemaakt van de assembler subroutines lock en unlock.
Hiermee kunnen tijdelijk de interrupts van de 80186 g~disabled

worden. De mailboxen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de
onderlinge communicatie tussen de processen. De opbouw van een
mailbox ziet er als voIgt uit:

struct mailbox {
int act,

**in,
**out,
*box[MBX SZ];

} ;

Het hart van de mailbox wordt gevormd door array box [ ] dat
bestaat uit pointers naar "berichten". M.b.v. het act veld wordt"
bijgehouden hoeveel berichten een mailbox bevat (hoeveel array
elementen een geldige pointerwaarde bevatten). Het veld in wijst
naar het eerste bericht (eerste bezette array element) en out
wijst naar de eerste vrije plaats in de mailbox. op mailboxen
kunnen de operaties pmail en vmail uitgevoerd worden. Door pmail
wordt het eerstvolgende bericht (lees pointer) uit de mailbox
verwijderd. Als de mailbox leeg is wordt door pmail m.b. v.
proceed een process switch uitgevoerd (het huidige proces kan
niet worden voortgezet). Door vmail wordt een bericht (lees
pointer) in de mailbox gestopt. Als de mailbox vol is wordt een
process switch uitgevoerd. Net als P en V maken pmail en vmail
gebruik van de subroutines lock en unlock om ervoor te zorgen dat
de op een mailbox uitgevoerde operatie ondeelbaar is.

IMX wordt opgestart door het aanroepen van de assembler routine
applent. Deze maakt register sp van de 80186 gelijk aan het adres
van pr stack[O].ip, waarna naar procedure conf gesprongen wordt.
Hierdoor wordt automatisch proces 0 opgestart door de return
instructie aan het eind van procedure conf. Procedure conf
initialiseert de hardware, de globale variabelen, de semaforen en
de mailboxen door het aanroepen van verschillende initialisatie
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procedures. Verder worden de process environments
geinitialiseerd. Voor proces i ziet dit er als voIgt uit:

tsk sp[i] = &pr stack[i].bp;
pr_stack[i].ip ~ (int) process_i;

IMX voldoet in deze toepassing goed (LLC sublaag). Het is echter
niet het meest ideale operating systeem. Dit komt voornamelijk
doordat de verantwoordelijkheid voor de process switch ligt bij
de processen zelf. Een proces heeft de beschikking over de
processor totdat het vastloopt (bijv. P operatie), waarna een
process switch wordt uitgevoerd. Een groot en omvangrijk proces
zal hierdoor andere en misschien dringendere processen kunnen
ophouden. Dit probleem kan in IMX opgelost worden door in grote
processen meerdere proceed aanroepen op te nemen verspreid over
het hele proces. Een betere oplossing is echter om een
onafhankelijke arbiter in het leven te roepen, die ervoor zorgt
dat elk proces de processor maar gedurende een bepaalde tijd mag
bezetten. Ais een proces zijn maximaal toegestane tijd heeft
verbruikt wordt door de arbiter een process switch uitgevoerd. De
arbiter kan gebruik maken van timer 0 van de 80186. De cyclische
process switch kan doorbroken worden door toepassinq van een
slimmer algoritme dat gebruik maakt van prioriteiten. Al deze
aanpassingen stellen echter weI strengere eisen aan de processen
omdat er nu ook rekening moet worden gehouden met kritieke
secties. Elk proces kan op een willekeurig tijdstip afgebroken
worden. Daarom moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden
getroffen voor de globale variabelen die door meerdere processen
worden gebruikt en voor de functies en procedures die door
meerdere processen worden aangeroepen. Ais bijvoorbeeld het ene
proces bezig is met het uitvoeren van een functie, en het wordt
onderbroken door een ander proces dat die functie aanroept, dan
zullen door dit proces de waarden van de lokale variabelen van de
functie veranderd worden. Ais het eerste proces weer wordt'
doorgestart zal de functie worden afgemaakt met aangetaste lokale
variabelen. De strengere eisen houden in dat de scheiding tussen
de processen bij de voorgestelde aanpassingen 100% moet zijn en
de kans op directe onderlinge beinvloeding nihil. Er moet gezorgd
worden voor wederzijdse uitsluiting. Daarnaast moeten ook de P,
V; pmail en vmail operaties nog eens onder de loep worden
genomen. In deze toepassing (LLC sublaag) kan het voorkomen dat
een proces onderbroken wordt, ook tijdens het uitvoeren van een
van deze operaties, door een interrupt routine. Maar deze heeft
nooiteen directe process switch tot gevolg (het aanroepen van
proceed), aIleen indirect via het uitvoeren van een V of vmail
operatie. Het is daarom niet zeker dat de vier operaties, na
eventuele invoering van de aanpassingen, nog voldoen.

4.3.2. De interface van de LLC sub1aaq

Zoals in subparagraaf 4.2.1 is beschreven wordt bij de interface
gebruik gemaakt van LLC command blocks en transmit buffer
descriptors (bij de transmit commando's). Deze beiden worden
beheerd door de LLC sublaag. Ais een hogere laag een LLC command
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block nodig heeft of een transmit buffer descriptor, moeten deze
worden aangevraagd bij de LLC sUblaag. Na gebruik moeten ze weer
worden teruggegeven aan de LLC sublaag. In figuur 13 is de opbouw
van de interface weergegeven. In mailbox Ilc_mbx.free_Ilc_cb zijn
de beschikbare LLC command blocks opgeslagen. uit deze mailbox
kan door een hogere laag een LLC command block opgevraagd worden.
Omdat de opbouw van de LLC command blocks voor de meeste
commando's verschillend is, zij n de LLC command blocks opgezet
als een union van structures. Voor elk verschillend commando
wordt een andere structure gebruikt. AIleen de opbouw van het LLC
command block bij connect en disconnect en bij ia_setup, mc_add
en mc remove is hetzelfde. De eerste drie velden (eerste vier
bytes;het vast gedeelte) van het LLC command block zijn bij aIle
commando's hetzelfde. Dit zijn het opcode veld, het response veld

llccb llccb

) resp [opc

sem -1-7
mailbox

act
in llc_cb

out ~ resp[ opc
-- sem -~

llc_cb
mbx.free_llc_cbs ~ resp[opc

sem -f-7

tbd

mailbox

aet
in

out

tbd

llccb

tbd

tbd tbd

Nlll..

free transmit buffer descriptor list

Figuur 13. Opbouw van de interface
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en de pointer naar een semafoor. Als een commando uitgevoerd moet
worden moet het overeenkomstige LLC command block door de hogere
laag in mailbox llc mbx.llc cb queue gestopt worden. In figuur 13
zijn o.a. een transmit LLC- command block (opcode 84H) met
transmit buffer descriptors en transmit buffers weergegeven en
een post LLC command block (opcode 85H) met een buffer waar
ontvangen data in kan worden opgeslagen. De derde en laatste data
structuur uit figuur 13 is de "free transmit buffer descriptor
list". Deze bevat de transmit buffer descriptors die nodig zijn
bij het transmit commando. M. b. v . de semafoor free tbds wordt
bijgehouden hoeveel transmit buffer descriptors in de lijst
aanwezig zijn. Het opvragen en teruggeven van een transmit buffer
descriptor gebeurt met de functies tbd request en tbd return.
Deze zijn opgezet overeenkomstig de P en V operaties van IMX. Als
m.b.v. tbd_request een transmit buffer descriptor wordt
aangevraagd en de lijst is niet leeg, dan zal een transmit buffer
descriptor worden vrijgegeven. Is de lijst weI leeg, dan wordt
een process switch uitgevoerd (door proceed). Met tbd_return
wordt een transmit buffer descriptor aan de lijst toegevoegd.

Voor een voorbeeld van hoe een hogere laag gebruik moet maken van
de interface kan men terecht bij de file test. c. Daar wordt
gebruik gemaakt van aIle mogelijkheden die de interface biedt.

4.3.3. De communicatie tussen 4e LLC sublaaq en 4e 82586

In figuur 14 zijn de datastructuren weergegeven die gebruikt
worden voor de communicatie met de 82586 (zie ook paragraaf 3.1).
M.b.v. de command block list kunnen commando's worden doorgegeven
naar de 82586. Elk command block uit deze lijst bevat een
commando dat door de 82586 moet worden uitgevoerd. Een command
block is net als een LLC command block opgezet als een union van .
structures. Omdat de opzet van een command block voor elk
commando verschillend is wordt voor elk commando een andere
structure gebruikt. De eerste drie velden (6 bytes) hebben bij
aIle commando's dezelfde functie. In het status veld wordt door
de 82586 het resultaat van het uitgevoerde commando opgeslagen.
Het command veld specificeert het commando dat moet worden
uitgevoerd. Link_offset is een pointer die naar het volgende
command block in de lijst wijst. Een link offset gelijk aan NILL
geeft voor de software het einde van de lijst aan. De 82586
gebruikt hiertoe het bit EL uit het command veld. Aan de command
blocks is in deze toepassing een extra veld toegevoegd, llc_cb.
Als een command block veroorzaakt wordt door een aan de LLC
sublaag opgegeven LLC command block, dan wijst deze pointer naar
dat LLC command block. Als een command block afkomstig is van de
LLC sublaag zelf is deze pointer gelijk aan NILL. In figuur 14 is
weergegeveri hoe de command block list eruit zou kunnen zien. Het
eerste command block is veroorzaakt door een laag boven de LLC
sublaag, het tweede command block is afkomstig van de LLC sublaag
zelf. Het derde is een transmit commando van een hogere laag.
Doordat de transmit buffer descriptors al door deze hogere laag
worden opgebouwd hoeft de LLC sublaag aIleen een pointer in het
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command block aan te passen zonder dat de data opnieuw moet
worden gebufferd.

cbI_begin cb cb cbLend cb tbd tbd

status status
command command NUl..
link_offset link_offset NUL

tbd_offset

IIc_cb IIc_cb

Ilc_cb

IIc cb

command block list

rfa end

fd

status

link_offset
rbd_offset

fd

status

link_offset
rbd_offset

fd

status

link_offset
rbd_offset

NILL

fbLbegin

NILL

receive frame area

Piquur 14. De datastructuren van de 82586

De operaties die op de command block list worden uitgevoerd zijn
gebaseerd op hoofdstuk 3 uit [4]. De command block list is
uitgevoerd als een static list. De lijst bestaat uit meerdere
command blocks, maar door de 82586 wordt maar een command block
per keer uitgevoerd. Als de command unit van de 82586 een
commando heeft uitgevoerd stopt hij (de bits EL en I uit het
command veld zijn bij aIle command blocks gelijk aan 1). M.b.v.
de functie cb chain wordt een uit te voeren command block aan het
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cb
fd rbd rbd

status
NILL

link_offset
rbd_offset

mailbox

ael
in rb rb

out

fd rbd rbd

status

NILL
Jlc_mbx.received_frames link_offset

rbd_offset

rb rb

---7 status
command
link offset~

,

mailbox llc_cb -~

act cb

in ~ status/

out command
-I-- link offset i7
-f-

-f---

llc_cb -~

cb

- mbx.free_cbs -7 status
command
link offset~

lIc cb -~

Jlc

NILL

tbd

mailbox cb IIc_cb

ael status

in command

out link_offset

llc_cb

cb tbd

status
IIc mbx.executed cbs command- -

link_offset
tbd_offset

llc_cb

Piquur 15. Mailboxen die bij de 82586 worden qebruikt

eind van de command block list toegevoegd. Bij een lege command
block list wordt door cb chain tevens de command unit van de
82586 gestart (via het system control block, zie paragraaf 3.1)
zodat het eerste commando uit de command block list wordt
uitgevoerd. In mailbox llc mbx.free cbs zijn vrije command blocks
opgeslagen die aan de command block-list kunnen worden toegevoegd
(zie figuur 15). Als de command unit van de 82586 klaar is met
het uitvoeren van een commando uit de command block list, stopt
hij en genereert een interrupt. Door de interrupt routine wordt
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het afgewerkte command block (de eerste uit de command block
list) dan uit de command block list verwijderd en in mailbox
llc_mbx.executed cbs gestopt (zie figuur 15). Als de command
block list dan niet leeg is wordt de command unit door de
interrupt routine gestart zodat het volgende commando wordt
uitgevoerd.

De receive frame area (zie figuur 14) bevat buffers die door de
82586 worden gebruikt voor de opslag van ontvangen data. Het
bestaat uit een lijst van frame descriptors en een lijst van
receive buffer descriptors. Een ontvangen frame wordt door de
82586 geassocieerd met een frame descriptor. Voor de opslag van
de ontvangen data kunnen meerdere receive buffers (en receive
buffer descriptors) nodig zijn. De 82586 zoekt zelf de receive
buffers op in de receive frame area waarin de data van een
ontvangen frame kan worden opgeslagen en koppelt ze aan een frame
descriptor. Als een frame is ontvangen en de data is opgeslagen
genereert de receive unit van de 82586 een interrupt. De
interrupt routine verwijderd dan het frame uit de receive frame
area (eerste frame descriptor uit de lijst en de eerste receive
buffer descriptors uit de lijst tim receive buffer descriptor met
EL bit gelijk aan 1) en stopt het frame in mailbox
llc_mbx.received_frames (zie figuur 15). Als een ontvangen frame
door de software is verwerkt kunnen m.b.v. de procedure add fd de
frame descriptor en receive buffer descriptors weer aan de
receive frame area worden toegevoegd. Dit om te voorkomen dat de
receive unit van de 82586 moet stoppen wegens een gebrek aan
resources. Procedure add fd en de interrupt routine zijn weer
gebaseerd op hoofdstuk 3 uit [4].

4.3.4. De database en service access points

Behalve de in de twee vorige subparagrafen besproken
datastructuren voor de communicatie tussen de LLC sUblaag en de
hogere en lagere lagen uit het OS1 model, zijn er nog twee
datastructuren die door de LLC sublaag worden gebruikt. M.b.v. de
database llc_db worden allerlei gegevens bijgehouden (zie figuur
16). Zo bevat de database de voor de network management facility
toegankelijke objecten 2002H tim 2007H (zie bijlage B). De
objecten 2000H en 2001H zijn constanten die niet apart hoeven te
worden opgeslagen. De objecten 2008H tim 200AH zijn opgenomen in
de system control block. M.b.v. de functie llc db access kan de
network management facility toegang krijgen tot de objecten 2000H
tim 200AH. Met deze functie kan van aIle objecten de waarde
opgevraagd worden. sommige objecten kunnen met de functie ook op
nul gezet worden. Naast de objecten bevat llc db ook een lijst
met actieve multicast adressen (Ethernet groepadressen). Tijdens
het uitvoeren van een mc add commando (zie subparagraaf 4.2.1)
wordt door de LLC sublaag aan deze lij st een multicast adres
toegevoegd. Bij een mc remove commando wordt een multicast adres
uit de lijst verwijderd:

Voor het bijhouden van de actieve service access points worden de
llc_sap service access point databases gebruikt (zie figuur 16).
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Een llc_sap bevat drie velden (4 bytes), te weten state, address
en een pointer naar een lijst van post LLC command blocks. Als
een llc sap een actieve SAP representeert is de state gelijk aan
"active" en het address veld bevat het adres van die SAP. Als
voor een actieve SAP een buffer wordt gereserveerd d.m.v. een
post commando, wordt het overeenkomstige post LLC command block
toegevoegd aan de lijst die bij de llc_sap hoort. Op de service
access point databases kunnen verschillende operaties worden
uitgevoerd. Met de functies add sap en rem sap kan een SAP
toegevoegd worden als actieve SAP- of verwijderd worden. Met de
functie chck sap kan gecontroleerd worden of een SAP aanwezig is
als actieve -SAP. Met de functie add post cb kan een post LLC
command block worden toegevoegd aan een SAP database (aan het
eind van de lijst). Met de functie rem post cb wordt een post LLC
command block opgevraagd bij een -SAP -database (hij wordt
verwijderd van het begin van de lijst).

NlIl.

Nill..

Nill.. L.-__---J

host. id

t.ot._send

prim_col

sec col
exc col

t.ot._receiv

nr of mc

mc_id's

service access point. dat.abases IIc dat.abese

Fiquur 16. Database en service access points

4.3.5. De opbouw van de LLC sublaaq

In figuur 17 is de opbouw weergegeven van de voor de LLC sublaag
ontwikkelde software. De verschillende datastructuren en de
operaties die daarop worden uitgevoerd zijn al besproken in de
vorige drie subparagrafen. De LLC sublaag bestaat, afgezien van
de interrupt routine int 586, uit drie processen. Door het
command proces llc_cmd-pr worden de aan de LLC sublaag opgegeven
commando's uitgevoerd. Proces llc_cmd-pr haalt de LLC command
blocks m.b.v. de pmail operatie uit mailbox llc mbx.llc cb queue,
waar ze door een hogere laag in zijn gestopt. Als llc_cmd~r een
commando zelf kan uitvoeren, zal hij het LLC command block met
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aangepast response veld na uitvoering aan de hogere laag
teruggeven d.m.v. de V operatie op de in het LLC command block
gespecificeerde semafoor. Als het gespecificeerde commando een
post commando is zal het post LLC command block aan een SAP
database worden toegevoegd. Als voor de uitvoering van een
commando de diensten van de MAC sublaag, de 82586, nodig zijn
wordt een command block uit mailbox llc mbx. free cbs gehaald,
opgezet en doorgegeven met LLC command block aan de!82586 m.b.v.
de functie cb chain. Tijdens het uitvoeren en verwerken van een
LLC command block past llc_cmd-pr indien nodig de LLC database en
de SAP databases aan. De LLC database wordt door llc_cmd-pr
direct aangepast zonder gebruik te maken van speciale functies
zoals bij de SAP databases.

Het command block handle proces llc cbh-pr verwerkt de door de
82586 uitgevoerde commando's. proces-llc_cbh-pr haalt de command
blocks (met eventuele LLC command blocks) uit mailbox
llc_mbx.executed_cbs waar ze door de interrupt routine zijn
ingestopt. Aan de hand van het status veld van een command block
wordt het resultaat van de uitvoering van het command block door
de 82586 bepaald, waarna het command block wordt teruggestopt in
mailbox llc mbx. free cbs. Als bij het command block een LLC
command block hoort -; wordt deze met aangepast response veld
teruggegeven aan de hogere laag d.m.v. een V operatie op de in
het LLC command block gespecificeerde semafoor. Eventueel wordt
ook de LLC database aangepast. Als het command block een transmit
command block is dat afkomstig is van de LLC sublaag zelf (er is
geen LLC command block gespecificeerd) worden door llc_cbh-pr
aIle transmit buffer descriptors en transmit buffers teruggestopt
in de free transmit buffer descriptor list m.b.v. de functie
tbd return.

Het receive proces llc_rcv-pr verwerkt aIle frames die door de
82586 worden ontvangen. De data uit een ontvangen frame wordt
door de interrupt routine in mailbox llc mbx.received frames
gestopt. Proces llc_rcv-pr haalt de data uit deze maifbox en
kijkt of het een geldig LLC protocol data unit is. Als er een
exchange identification of test protocol data unit is ontvangen,
wordt gekeken of er iets teruggestuurd moet worden. Is dit het
geval dan wordt uit mailbox llc mbx. free cbs een command block
aangevraagd. Uit de free transmit bUffer-descriptor list worden
de benodigde transmit buffer descriptors aangevraagd met de
functie tbd request. Nadat een transmit command block is opgezet
wordt dit doorgegeven naar de 82586 met de functie cb chain. Als
er een unnumbered information protocol data unit is ontvangen
wordt gekeken of voor de geadresseerde SAP een post LLC command
block is gereserveerd. Is dit het geval dan wordt het information
veld van de ontvangen PDU gecopieerd naar de buffer en wordt het
post LLC command block met de buffer teruggegeven aan de hogere
laag d. m. v. de V operatie op de in het post LLC command block
gespecificeerde semafoor. Als een ontvangen frame is verwerkt
worden de frame descriptor en receive buffer descriptors weer
toegevoegd aan de receive frame area m.b.v. de functie add fd.
Verder wordt de LLC database door llc_rcv_pr aangepast.
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Piquur 17. De opbouv van de LLC sublaaq

De verdeling van de LLC sublaag in drie processen is afgeleid van
het aantal soorten primitieven dat de LLC sublaag van andere
lagen krijgt aangeboden. Proces llc_cmdJ>r verwerkt de van de
hogere lagen afkomstige request primitieven. Proces llc_cbhJ>r
verwerkt de van de 82586 afkomstige confirm primitieven. Proces
llc_rcvJ>r vangt de van de 82586 afkomstige indication
primitieven op. Bij de interface tussen de LLC sublaag en de
hogere lagen zijn drie primitieven te onderscheiden. De request
primitieve bestaat uit de vmail operatie waarmee een LLC command
block in mailbox llc mbx.llc cb queue wordt gestopt. De confirm
primitieven zijn de V operaties -die door de processen llc_cmdJ>r
en llc cbh pr worden uitgevoerd. De indication primitieve bestaat
uit de-van-proces llc_rcvJ>r afkomstige V operatie.
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4.3.6. Proces llc_cmd_pr

De LLC sublaag is opgebouwd uit de drie processen llc_cmdJ>r,
llc_cbhJ>r en llc_rcv_pr. In de vorige subparagraaf is globaal
beschreven welke taken van de LLC sublaag deze processen
uitvoeren. Proces llc_cmd_pr is als voIgt opgezet:

static union llc cb *pllc cb;
static union llc-cb *post-cb;
static union cb *pcb; -
static BOOLEAN error, found;

/* llc command block */
/* post llc command block */
/* 82586 command block */

for (;;) {
pllc cb = (union llc cb *) pmail (&llc mbx.llc cb queue);
switch (pllc_cb->connection.opcode) { - - -
case LLC CONNECT:

connect;
break;

case LLC DISCONNECT:
disconnect;
break;

case LLC RBD POST:
case LLC-RPD-POST:

post;
break;

case LLC TRANSMIT:
transmit;
break;

case LLC CONFIGURE:
confIgure;
break;

case LLC IA SETUP:
setup individual address;
break;

case LLC MC ADD:
add multicast address;
break;

case LLC MC REMOVE:
remove multicast address;
break;

default:
invalid opcode;
break;

}
}

Het proces bestaat, net als de andere twee, uit een eindeloze
Ius. Nadat een LLC command block uit de mailbox is gehaald wordt
aan de hand van het opcode veld bepaald welk commando uitgevoerd
moet worden. Bij de commando's connect, disconnect en post hoeft
geen gebruik te worden gemaakt van de diensten van de 82586 LAN
coprocessor. Bij post wordt het post LLC command block toegevoegd
aan een SAP. Treedt hierbij een fout op (SAP bestaat niet) , dan
wordt het LLC command block weer teruggegeven. Bij connect en
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disconnect wordt een SAP toegevoegd aan, respectievelijk
verwijderd uit de lijst van actieve SAP's. Bij disconnect moeten
ook nog eventuele aanwezige post LLC command blocks verwijderd en
teruggegeven worden:

for (every post llc command block belonging to sap) {
post cb = rem post cb (pllc cb->connection.sap)i
set fields of-post-cb to ZerOi
V (post_cb->post.semaphore)i

}
error = rem sap (pllc cb->connection.sap)i
set response field of-pllc cb in accordance with errori
V (pllc_cb->connection.semaphore)i

Bij aIle overige commando's wordt, indien er geen fouten worden
geconstateerd, gebruik gemaakt van de 82586 LAN coprocessor. De
commando's configure en ia setup zijn het eenvoudigste van opzet.
Bij deze commando's kan het command block voor de 82586
rechtstreeks afgeleid worden uit het LLC command block. Bij
ia_setup wordt ook nog de database aangepast:

llc db.host id[O] = pllc cb->address.address[O]i
Ilc-db.host-id[1] = pllc-cb->address.address[1]i
Ilc-db.host-id[2] = pllc-cb->address.address[2]i
pcb-= (union cb *) pmail-(&llc mbx.free cbs)i
pcb->ia setup.cmd = IA SETUPi - -
pcb->ia-setup.individual address[O] = llc db.host id[O]i
pcb->ia-setup.individual-address[1] = Ilc-db.host-id[1]i
pcb->ia-setup.individual-address[2] = Ilc=db.host=id[2]i
pcb->ia-setup.llc cb = pIlc Cbi
cb chain (pcb)i - -

Doordat bij het opzetten van een transmit LLC command block
gebruik wordt gemaakt van de datastructuren die de 82586 ook
gebruikt (transmit buffer descriptors), kan het transmit command
block voor de 82586 ook rechtstreeks worden afgeleid uit het LLC
command block. Er moeten hier echter nog enkele extra controles
worden uitgevoerd. Op de eerste plaats moet het LLC transmit
command block gecontroleerd worden. De opgegeven data moet een
LLC unnumbered information protocol data unit zijn, waarvan de
lengte niet groter mag zijn dan 1500. AIle buffers waarin de data
is opgeslagen moeten vol zijn, afgezien van de laatste, om
zodoende verspilling van geheugenruimte zoveel mogelijk te
voorkomen. Verder moet het aantal databytes in de buffers gelijk
zijn aan het length veld uit het LLC command block. De lengte van
de data wordt op twee plaatsen geregistreerd (in de transmit
buffer descriptors per buffer en in het length veld). Het
uiteindelijke dataveld uit het te verzenden frame kan namelijk
groter zijn dan het aantal bytes dat verzonden moet worden. Als
minder dan 46 bytes verzonden moeten worden, zou het frame niet
meer aan de Ethernet norm voor de minimum framelengte voldoen. In
dit geval wordt de data in de buffer aangevuld met random
databytes (padding), terwij I het length veld, dat ook wordt
opgenomen in het frame, het werkelijke aantal databytes
weergeeft. De controle van het transmit LLC command block
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(behalve de padding) wordt uitgevoerd door de procedure chck_cb.
Op de tweede plaats moet gecontroleerd worden of de SAP, waar de
data van afkomstig is, voorkomt als een actieve SAP. Voor
transmit ziet de software er als voIgt uit:

error = chck cb (pllc_cb);
if (error) {

set response field of pllc cb in accordance with error;
V (pllc_cb->transmit.semaphore);

}
else {

ssap = second databyte;
error = chck sap (ssap);
if (error) {-

set response field of pllc cb in accordance with error;
V (pllc_cb->transmit.semaphore);

}
else {

perform padding;
pcb = (union cb *) pmail (&llc_mbx.free_cbs);
setup pcb as transmit command block;
cb chain (pcb);

}
}

Bij de commando's mc add en mc remove kan het command block voor
de 82586 niet rechtstreeks worden afgeleid uit het LLC command
block. Bij de LLC command blocks wordt namelijk een multicast
adres toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst met multicast
adressen, terwijl bij de 82586 de complete lijst in een keer
wordt opgegeven m.b.v. het mc setup commando. Er is daarom in de
database llc db een lijst -opgenomen voor het opslaan van
multicast adressen (mc_ id [MAXMC] [3 ] ) en een counter die het
aantal aanwezige multicast adressen aangeeft (nr of mc). Als nu
een multicast LLC command block wordt ontvangen - wordt eerst de
lijst in de database bijgewerkt, waarna de gehele lijst wordt
doorgegeven naar de 82586 m.b.v. een mc setup command block. Voor
mc_add ziet de software er als voIgt uit:

'if (llc db.nr of mc == MAXMC) {
set-response-field of pllc cb to error;
V (pllc_cb->address.semaphore);

}
else {

check if multicast address is present in list;
if (found) {

set response field of pllc cb to error;
V (pllc_cb->address.semaphore);

}
else {

llc_db.mc_id [llc_db.nr_of_mc][] = multicast address;
llc db.nr of mc++;
pcb-= (unIon-cb *) pmail (&llc_mbx.free_cbs);
setup pcb as mc setup command block;
cb chain (pcb);-
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}
}

4.3.7. Proces llc_cbh-pr

Van de drie processen is llc_cbh-pr het eenvoudigste proces. Dit
proces verwerkt de command blocks die door de 82586 zijn
uitgevoerd. Als bij het command block een LLC command block
aanwezig is wordt dit teruggegeven aan een hogere laag met een
response veld overeenkomstig het resultaat van de uitvoering door
de 82586. Bij een transmit command block wordt ook de database
aangepast. Als het transmit command block niet afkomstig is van
een hogere laag maar de LLC sublaag zelf (proces llc_rcv_pr), dan
worden aIle transmit buffer descriptors teruggestopt in de free
transmit buffer descriptor list:

static union llc cb *pllc cb;
static union cb *pcb; -

/* llc command block */
/* 82586 command block */

for (;;) {
pcb = (union cb *) pmail (&llc_mbx.executed_cbs);
if (transmit command block)

update llc db. tot send, llc db.prim collisions,
llc db. sec-collisIons and IIc db.exe collisions;

pllc cb-= llc eb field of *pcb; - -
if (pllc cb !~ (union llc cb *) NILL) {

set response field in-accordance with pcb->nop.ok;
V (pllc_cb->connection.semaphore);

}
else if (pcb->nop.cmd == TRANSMIT)

for (every transmit buffer descriptor *ptbd)
tbd return (ptbd);

vmail (&llc=mbx.free_cbs, pcb);
}

4.3.8. Proces llc_rcv_pr

P~oces llc_rcv-pr verwerkt de data uit de door de 82586 ontvangen
frames. AIleen als de data een geldig protocol data unit is zal
llc_rcv-pr op de ontvangen data reageren. Als de data verwerkt is
worden de frame descriptor en receive buffer descriptors weer
toegevoegd aan de receive frame area. In tegenstelling tot de te
verzenden data wordt de voor een hogere laag bestemde ontvangen
data weI opnieuw gebufferd door de LLC sublaag. Hierdoor kunnen
de receive buffers weer zo snel mogelijk aan de receive frame
area worden toegevoegd. De kans dat de receive unit van de 82586
vastloopt door gebrek aan resources wordt hierdoor verkleind. De
opzet van llc_rcv-pr is:

static struct fd *pfd;
static unsigned length;
static char dsap,

ssap,

/* frame descriptor */
/* frame length */
/* destination sap */
/* source sap */
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pdu type;
static union cb-*pcb;
static struct tbd *ptbd;
static BOOLEAN error;

/* llc pdu type */
/* 82586 command block */
/* transmit buffer descriptor */

for (;;) {
pfd = (struct fd *) pmail (&llc_mbx.received_frames);
length = swap (pfd->length_field);
get first receive buffer;
dsap = first databyte;
ssap = second databyte;
pdu_type = third databyte;
if (length > 2 && length <= MAX FRM LEN && pfd->ok -- 1) {

update llc db.tot received;
switch (pdu type)-{
case XIDO PDU:
case XID1-PDU:

handle received exchange identification pdu;
break;

case TESTO PDU:
case TEST1 PDU:

handle-received test pdu;
break;

case UI PDU:
handle received unnumbered information pdu;
break;

)
)
add fd (pfd);

)

Met de functie swap worden de twee bytes van een word verwisseld.
Als een exchange identification PDU is ontvangen met een geldig
DSAP veld, wordt een exchange identification teruggestuurd naar
de zender overeenkomstig de tweede regel uit subparagraaf 4.1.3.
Voor het terugsturen wordt gebruik gemaakt van de diensten van de
82586. Hiertoe wordt een command block aangevraagd uit mailbox
llc_mbx.free_cbs en de benodigde transmit buffer descriptors uit
de free transmit buffer descriptor list. Het verwerken van een
exchange identification protocol data unit ziet er als voIgt uit:

error = TRUE;
if (dsap != Oxfe)

error = chck sap (dsap);
if (dsap == NULL=SAP I I dsap == GLOB_SAP)

error = FALSE;
if (! error) {

pcb = (union cb *) pmail (&llc_mbx.free_cbs);
ptbd = tbd request ();
set first five bytes of transmit buffer of ptbd
to ssap, NULL_SAP, pdu_type, Ox81 and OXOO;
setup transmit buffer descriptor ptbd;
setup pcb as transmit command block;
cb chain (pcb);

}
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Op de ontvangst van een test protocol data unit wordt op een
overeenkomstige manier gereageerd als bij een XID PDU, aIleen
wordt nu uitgegaan van de eerste regel uit subparagraaf 4. 1.3 .
Als er niet genoeg transmit buffers beschikbaar zijn wordt het
information veld van de PDU achterwege gelaten. De software heeft
de volgende opbouw:

error = TRUE:
if (dsap != OXfe)

error = chck sap (dsap);
if (dsap == NULL=SAP I I dsap == GLOB_SAP)

error = FALSE;
if (!error) {

pcb = (union cb *) pmail (&llc_mbx.free_cbs);
ptbd = tbd request ();
set first three bytes of transmit buffer of ptbd
to ssap, NULL SAP and pdu type;
setup pcb as transmit command block;
if (not enough transmit buffers) {

set length field of pcb to 3;
setup transmit buffer descriptor ptbd;

}
else {

set length field of pcb to received length field;
setup transmit buffer descriptor ptbd;
copy rest of first receive buffer to transmit buffer:
while (not last receive buffer) {

ptbd = tbd request ();
add ptbd to previous transmit buffer descriptor;
goto next receive buffer descriptor;
copy receive buffer descriptor to ptbd;
copy receive buffer to transmit buffer of ptbd:

}
perform padding;

}
cb_chain (pcb):

}

Als een unnumbered information protocol data unit wordt ontvangen
wordt gekeken of voor de geadresseerde SAP een post LLC command
block met een buffer is gereserveerd. Is dit het geval, dan wordt
het information veld van de ontvangen PDU naar de buffer
gecopieerd, waarna het LLC command block wordt teruggegeven aan
een hogere laag. Als de buffer te klein is voor de opslag van de
ontvangen data, dan wordt aIleen het eerste deel van het
information veld doorgegeven. Het verwerken van een UI PDU ziet
er als voIgt uit:

pllc cb = rem post cb (dsap);
if (pllc cb !~ (unIon llc cb *) NILL) {

copy-address fields of frame to pllc_cb;
error = FALSE;
while (not all data copied &&

buffer of pllc_cb not full && !error) {
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}

if (end of receive buffer) {
if (no more receive buffers)

error = TRUE;
else

get next receive buffer;
}
if (!error)

copy next byte to buffer of pllc_cb;
}
set response field of pllc cb;
V (pllc_cb->post.semaphore);
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5. DE NETWERKLAAG

Het Ethernet netwerk waarop de THE KUNix machine aangesloten moet
kunnen worden bestaat uit een coaxkabel. Als een machine in het
netwerk wil communiceren met een andere machine is er maar een
route waarover het datatransport kan plaatsvinden, de coaxkabel.
Omdat het de taak is van de netwerklaag om bij datatransport de
verbindingsroute te bepalen tussen bron en bestemming hoeft deze
laag in deze toepassing niet veel te doen. Bij de iNA 961
software wordt daarom bij de netwerklaag het Zero-Length protocol
van ISO toegepast. Als de netwerklaag data krijgt aangeboden om
te versturen (een TPDU van de transportlaag) zal aan het begin
van de data een byte gelijk aan nul worden toegevoegd, waarna de
data voorzien van dit extra byte wordt doorgegeven aan de LLC
sUblaag. Als de netwerklaag data van de LLC sublaag ontvangt,
wordt het eerste byte verwijderd en wordt de resterende data
doorgegeven naar de transportlaag.

Over de interface tussen de transportlaag en de netwerklaag is
niet veel documentatie beschikbaar. In [6] hoofdstuk 3 is aIleen
weergegeven hoe de transportlaag het adres van de bestemming moet
opbouwen als hij gebruik wil maken van de netwerklaag voor het
versturen van data naar die bestemming. In figuur 18 is het
formaat van het adres weergegeven. Het is gebaseerd op het ISO
fixed length internet adres formaat en bestaat uit een length
veld (= 12), een subnet ID (= 1), een host ID (= Ethernet adres)
en een NSAP ID (= 1). Omdat het netwerk maar uit een link bestaat
is er ook maar een subnet ID (1). Verder is er maar een gebruiker
(de transportlaag) en daardoor ook maar een netwerk service
access point (1). Van de drie velden uit het internet adres
formaat wordt door de netwerklaag in feite aIleen maar gebruik
gemaakt van het Ethernet adres bij het versturen van data over
het netwerk.

iNA 960 IMPLEMENTATION

LENGTH S BIT I
SUIINET ID

32 BIT

HOST ID

41 lilT

NSAP ID 16 lilT

150 FIXED LENGTH FORMAT

LENGTH S BITI
DOMAIN IDENTIFIER

32 IlIT

DOMAIN SPECIFIC IDENTIJ'If.R

" IlIT

Fiquur 18. Internet adres formaat

In [6] hoofdstuk 3 is ook nog vermeld dat de netwerklaag buffer
management functies bevat voor data links, de transportlaag en de
sessielaag. Omdat niet is weergegeven waaruit deze functies
bestaan en hoe ze werken kunnen ze bij de THE KUNix machine niet
worden geimplementeerd.

Door de simpele opbouw van de netwerklaag wordt deze bij de THE
KUNix machine geheel weggelaten. Hierdoor wordt de software
sneller omdat dit een besparing oplevert op het aantal processen
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die onder 1MX draaien (er hoeven geen processen te zijn die de
netwerklaag realiseren) . Het Zero-Length protocol kan
ondergebracht worden in de transportlaag. Als de transportlaag
een PDU heeft opgebouwd, moet hier eerst een extra byte gelijk
aan nul aan toegevoegd worden, waarna het kan worden aangeboden
aan de LLC sUblaag. Als de transportlaag data ontvangt van de LLC
sublaag moet het eerste byte verwijderd worden, voordat de data
verwerkt kan worden. Het internet adres formaat wordt geheel
achterwege gelaten omdat er aIleen maar gebruik wordt gemaakt van
het Ethernet adres.
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6. DE TRANSPORTLAAG

De transportlaag is de meest gecompliceerde van de drie lagen die
door de iNA 961 software gerealiseerd worden. M.b.v. de virtual
circuit service zorgt de transportlaag voor een betrouwbaar,
foutloos en zo optimaal mogelijk datatransport tussen twee
gebruikers op verschillende machines in het netwerk. Daarnaast
beschikt de transportlaag nog over een datagram service die, net
als de LLC sublaag, een poging doet om data foutloos van een bron
naar een of meerdere eindbestemmingen te verzenden zonder de
garantie dat dit lukt. Doordat de datagram service minder
overhead vergt dan de virtual circuit service kan hiermee, indien
de onderliggende lagen een betrouwbaar datatransport realiseren,
een hogere transportsnelheid gerealiseerd worden. De virtual
circuit service is gebaseerd op de ISO standaard 8073 Class 4.
Bij de datagram service is men uitgegaan van een uit 1983
daterend voorstel van ISO voor een transport protocol omvattende
"connectionless data transmission". In dit hoofdstuk zal een
beschrijving gegeven worden van beide service protocollen en de
bijbehorende interface. Tevens zal een tipje van de sluier worden
opgelicht van de mogelijke realisatie hiervan op de 186 I/O disk
kaart van de THE KUNix machine. Omdat bij iNA 961 geen gebruik
wordt gemaakt van de expedited service uit de standaard 8073 (zie
[10] bIz. 3-4) zullen aIle verwijzingen hiernaar die in de
standaard voorkomen in dit hoofdstuk achterwege worden
gelaten.

6.1. De interface

In subparagraaf 2.2.5 is beschreven hoe bij iNA 961 commando's
aan de transportlaag kunnen worden opgegeven m.b.v. request
blocks. Deze request blocks bestaan uit een vast gedeelte, dat
voor aIle commando's hetzelfde is, en een variabel gedeelte. Het
vast gedeelte bevat, naast enkele velden die worden gebruikt bij
de teruggave van de request blocks, een opcode veld en een
response veld. Het opcode veld geeft aan welk commando moet
worden uitgevoerd door de transportlaag. Het response veld wordt
ingevuld door de transportlaag vlak voordat het request block
wordt teruggegeven en geeft het resultaat van de uitvoering van
het commando weer. Voor dit doel is bij sommige commando's ook
nog een "iso reason code" veld aanwezig in het variabel gedeelte
van het request block. De waarden die het opcode, response en iso
reason code veld kunnen aannemen bij de verschillende commando's
zijn terug te vinden in [9] hoofdstuk 5. Bij implementatie van de
transportlaag op de 186 I/O disk kaart zal in het vast gedeelte
tenminste een response veld en een opcode veld aanwezig moeten
zijn. De overige velden zijn afhankelijk van de implementatie.
Wordt bijvoorbeeld een implementatie toegepast overeenkomstig de
LLC sublaag, dan zal het vast gedeelte als derde veld een pointer
naar een semafoor bevatten. M.b.v. de semafoor kan een
afgehandeld request block worden teruggegeven aan de gebruiker.
De opbouw van het variabel gedeelte van de request blocks is bij
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elk commando verschillend. In totaal zijn er 12 verschillende
commando's:

1 Open

Met dit commando wordt een geheugengebied, de connection data
base (COB), gereserveerd. In dit geheugengebied worden aIle
gegevens van een virtuele verbinding opgeslagen. Voordat een
virtuele verbinding kan worden opgezet moet altijd eerst het
open commando gegeven worden. Oe gereserveerde COB wordt
aangegeven met een 16 bit reference. Ret allereerste
reference nummer wordt na het opstarten van de transportlaag
random gekozen. AIle volgende nummers worden gekozen door het
met 1 te verhogen. Een reference nummer gelijk aan nul komt
niet voor. Oe velden uit het variabel gedeelte van het
request block zijn:

- reference: Ouidt de COB aan die gereserveerd is. Oe reference
moet bij aIle volgende commando's gebruikt worden als die
betrekking hebben op de virtuele verbinding waarvoor de COB
is gereserveerd.

2 Send connect request

Met dit commando wordt een verbinding aangevraagd met een
andere machine in het netwerk. Rierbij wordt gebruik gemaakt
van de COB die van te voren is gereserveerd met een open
commando. Tevens kan met dit commando maximaal 32 bytes data
met de aanvraag naar de andere machine verstuurd worden. Als de
aanvraag op de andere machine om bepaalde redenen geweigerd
wordt, zal de transportlaag nog een aantal keren proberen om de
verbinding alsnog tot stand te brengen. Als dit niet lukt of
als de gebruiker zelf de verbinding verbreekt alvorens deze tot
stand is gekomen worden de pogingen door de transportlaag
gestaakt. Ret request block wordt teruggegeven als een
verbinding is opgezet of als dit niet gelukt is. Oe velden uit
het variabel gedeelte van het request block zijn:

iso reason code: Bij teruggave van het request block geeft
dit veld aan of de verbinding door de andere machine is
geweigerd of dat het opzetten van de verbinding faalde t.g.v.
verkeerde negotiation options (zie onder).

- adresvelden: Oeze geven het adres van de twee gebruikers van
de verbinding aan. Een adres bestaat uit een TSAP adres (2
bytes) en een netwerk adres (= internet adres, zie hoofdstuk
5). Er zijn drie adresvelden, te weten het TSAP adres van de
locale gebruiker en het TSAP en netwerk adres van de
gebruiker op de andere machine.

- persistance count: Geeft aan hoe vaak de transportlaag bij
falen moet proberen de verbinding alsnog tot stand te brengen
(zie boven).

- abort timeout: specificeert de retransmission timeout.
- reference: specificeert de COB die van te voren is

gereserveerd met een open commando.
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- negot options: Geeft de "negotiation options" aan die moeten
worden gebruikt als de verbinding tot stand is gekomen. Er
kan gekozen worden tussen het gebruiken van 7 of 31 bit
sequentiEHe nummers bij het transporteren van datapakketten
over de verbinding en tussen het weI of niet toepassen van
checksums bij het datatransport. Als dit veld gelijk aan nul
is worden 31 bit nummers toegepast en geen checksums.

- 64 byte buffer: In dit buffer kan een bericht van maximaal 32
bytes gezet worden dat moet worden meegestuurd met de
aanvraag voor de verbinding naar de andere machine. Bij
teruggave van het request block wordt dit buffer gebruikt
voor de opslag van een eventueel van de andere machine
ontvangen bericht. Als de verbinding geaccepteerd wordt kan
dit een bericht van maximaal 32 bytes zijn. Wordt de
verbinding door de andere machine geweigerd dan kan een
bericht van maximaal 64 bytes met die weigering meegestuurd
worden.

3 Await connect reguest/tran

Met dit commando geeft een gebruiker aan dat hij bereid is om
een aanvraag voor een verbinding van een gebruiker op een
andere machine te accepteren. Als van een andere machine een
aanvraag wordt ontvangen zal de transportlaag aan de hand van
de gegevens in het request block beslissen of deze aanvraag
geaccepteerd wordt. Hiertoe worden het adres en de negotiation
options gecontroleerd en er wordt gekeken of er, als de
binnenkomende aanvraag voorzien is van data, een buffer is
opgegeven om deze data in op te slaan. Is alles in orde dan
wordt de verbinding opgezet, waarna het request block wordt
teruggegeven. Een await connect requestjtran commando kan
worden ingetrokken voordat een verbinding is opgezet door een
close commando te geven. De velden uit het variabel gedeelte
van het request block zijn:

- Iso reason code: Oit veld geeft bij teruggave van het request
block aan of de verbinding tijdens het opzetten door de
gebruiker op een andere machine is verbroken.

- adresvelden: Oeze geven het adres van de gebruiker weer die
het await connect requestjtran commando heeft gegeven (aIleen
TSAP adres) en het adres van de gebruiker op een andere
machine waarvan een aanvraag voor een verbinding wordt
geaccepteerd (zowel TSAP als netwerk adres). oit laatste
adres kan zowel volledig (een specifieke TSAP op een
specifieke machine), gedeeltelijk (een specifieke TSAP op een
willekeurige machine) als niet (een willekeurige TSAP op een
willekeurige machine) gespecificeerd zijn. Bij teruggave van
het request block zal de transportlaag dit adresveld gelijk
maken aan het adres van de gebruiker waarmee de verbinding is
opgezet. Als de transportlaag een aanvraag voor een
verbinding binnenkrijgt en er staan meerdere gebruikers via
een await connect requestjtran commando op een verbinding te
wachten, dan zullen eerst de commando I s met een volledig
gespecificeerd adres onderzocht worden, dan die met een
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gedeeltelijk gespecificeerd adres en als laatste die met een
ongespecificeerd adres.

- abort timeout: Specificeert de retransmission timeout.
- reference: Specificeert de CDB die van te voren is

gereserveerd met een open commando.
- negot options: Geeft de "negotiation options" aan die moeten

worden gebruikt als de verbinding tot stand is gekomen. Er
kan gekozen worden tussen het gebruiken van 7 of 31 bit
sequentiEHe nummers bij het transporteren van datapakketten
over de verbinding en tussen het weI of niet toepassen van
checksums bij het datatransport. Als dit veld gelijk aan nul
is worden 31 bit nummers toegepast en geen checksums. Bij
teruggave van het request block geeft dit veld weer welke
negotiations options worden gebruikt door de opgezette
verbinding.

- 64 byte buffer: Dit buffer wordt gebruikt voor de opslag van
een eventueel met een aanvraag binnenkomend bericht.

4 Await connect request/user

Idem als await connect request/tran, aIleen wordt nu door de
transportlaag, als het adres, de negotiation options en de
aanwezigheid van een buffer gecontroleerd zijn, geen verbinding
opgebouwd maar wordt het request block teruggegeven aan de
gebruiker. Deze kan dan beslissen of een verbinding moet worden
opgezet. Door het geven van een van de commando I s close of
accept connect request wordt de beslissing doorgegeven naar de
transportlaag. De velden uit het variabel gedeelte van het
request block zijn:

- iso reason code: Is bij teruggave van het request block
gelijk aan nul.

- adresvelden: zie await connect request/tran.
- abort timeout: Zie await connect request/tran.
- reference: Zie await connect request/tran.
- negot options: Zie await connect request/tran.
- 64 byte buffer: Dit buffer wordt gebruikt voor de opslag van

een eventueel met een aanvraag binnenkomend bericht. O.a. aan
de hand van dit bericht kan de gebruiker beslissen of hij de
verbinding wil opzetten.

5 Accept connect request

Dit commando wordt gebruikt om, nadat het request block van een
await connect request/user commando is ontvangen, aan de
transportlaag mee te delen dat de verbinding moet worden
opgezet. Tevens kan een bericht van maximaal 32 bytes opgegeven
worden dat bij het opzetten van de verbinding verstuurd wordt.
De velden uit het variabel gedeelte van het request block zijn:

- iso reason code: Dit veld geeft bij teruggave van het request
block aan of de verbinding tijdens het opzetten door de
gebruiker op de andere machine is verbroken.

- adresvelden: Bij teruggave van het request block zal de
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transportlaag het adres van de gebruiker waarmee de
verbinding is opgezet opslaan in de betreffende velden.

- reference: Specificeert de COB die van te voren is
gereserveerd met een open commando.

- negot options: Bij teruggave van het request block geeft dit
veld weer welke negotiation options zijn overeengekomen voor
de opgezette verbinding.

- 64 byte buffer: oit buffer wordt gebruikt voor de opslag van
een bericht van maximaal 32 bytes dat verstuurd wordt bij het
opzetten van de verbinding. Bij teruggave van het request
block wordt dit buffer gebruikt voor de opslag van een
bericht van maximaal 64 bytes dat door de gebruiker op de
andere machine verstuurd kan worden als hij de verbinding
tijdens het opzetten verbreekt.

6 Send data

Met dit commando kan data over een virtuele verbinding
verzonden worden. Met een commando kan maximaal 65 Kbyte data
verzonden worden. Een send data commando kan op ieder moment
opgegeven worden nadat een open commando is gegeven, zelfs als
er nog geen verbinding is opgezet. In dit laatste geval wordt
het commando door de transportlaag bewaard totdat een
verbinding is opgezet, waarna het commando wordt uitgevoerd. De
transportlaag zal proberen om volle datapakketten (TPOU's) over
de verbinding te versturen door send data commando's die bij
elkaar horen (data bevatten die tot hetzelfde bericht horen)
samen te voegen. Als een send data commando is uitgevoerd wordt
het overeenkomstige request block (in volgorde van opgave)
teruggegeven. De velden uit het variabel gedeelte van het
request block zijn:

- iso reason code: Oit veld geeft bij teruggave van het request
block aan of de verbinding door de gebruiker op de andere
machine is verbroken.

- reference: Specificeert de COB die van te voren is
gereserveerd met een open commando.

- databuffers: Bevatten data (maximaal 65K) die verzonden moet
worden over de verbinding die in de COB is gespecificeerd.

7 Send eoro data

Idem als send data. Met dit commando wordt het laatste deeI van
een bericht verzonden. Het is dus mogelijk dat een bericht
opgedeeld kan worden in meerdere send commando's. De velden uit
het variabel gedeelte van het request block zijn:

- iso reason code: Zie send data.
- reference: Zie send data.
- databuffers: Zie send data.

8 Receive data

Met dit commando worden buffers opgegeven om data die over een
bepaalde verbinding binnenkomt in op te slaan. Een receive
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commando kan op ieder moment opgegeven worden nadat een open
commando is geven. Oe velden uit het variabel gedeelte van het
request block zijn:

- iso reason code: oit veld geeft bij teruggave van het request
block aan of de verbinding door de gebruiker op de andere
machine is verbroken.

- reference: Specificeert de COB die van te voren is
gereserveerd met een open commando. Bi j teruggave van het
request block bevat dit veld de reference van de verbinding
waarvoor de databuffers zijn gebruikt.

- databuffers: Worden gebruikt voor de opslag van data
(maximaal 65K) die binnenkomt over de verbinding die in de
COB is gespecificeerd.

9 Close

Met dit commando wordt een verbinding verbroken of een
binnenkomende aanvraag voor een verbinding afgewezen (zie await
connect request/user commando). Eventuele send commando's
behorende bij de gespecificeerde COB die nog door de
transportlaag moeten worden verwerkt worden niet meer
uitgevoerd. Oe request blocks van deze commando's en van
eventueel opgegeven receive commando's met databuffers worden
teruggegeven aan de gebruiker. Er kan een bericht van maximaal
64 bytes opgegeven worden dat tijdens het verbreken van de
verbinding verstuurd wordt. Oe velden uit het variabel gedeelte
van het request block zijn:

- iso reason code: Bevat de reden voor het verbreken of
weigeren van de verbinding gespecificeerd in de COB.

- reference: specificeert de COB die van te voren is
gereserveerd met een open commando. Oe COB wordt na
uitvoering van dit commando vernietigd.

- databuffers: Bevatten een bericht van maximaal 64 bytes dat
tijdens het verbreken van de verbinding verzonden wordt.

10 Await close

Met dit commando vraagt een gebruiker om op de hoogte te worden
gesteld als een verbinding verbroken wordt. Als een verbinding
door de gebruiker op de andere machine verbroken wordt zal de
transportlaag de request blocks van aIle send commando's en
receive buffers behorende bij die verbinding teruggeven. Als
een await close commando is gegeven zal het request block
hiervan ook worden teruggegeven, waarna de COB van de
verbinding vernietigd wordt. Is geen await close commando
aanwezig dan wordt dit pas gedaan als de gebruiker een volgend
commando opgeeft (wat niet meer uitgevoerd wordt). Met het iso
reason code veld behorende bij dit commando wordt dan
aangegeven dat de verbinding verbroken is. Met het await close
commando kan tevens een buffer opgegeven worden om data die bij
het verbreken van de verbinding binnenkomt (en verstuurd is met
een close commando door de gebruiker op de andere machine) in
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die van te voren is
Bevat bij teruggave van

van de verbinding die

op te slaan. De velden uit het variabel gedeelte van het
request block zijn:

- iso reason code: Geeft bij teruggave van het request block
een indicatie van de reden voor het verbreken van de
verbinding.

- reference: Specificeert de CDB
gereserveerd met een open commando.
het request block de reference
verbroken is.

- databuffers: Worden gebruikt voor de opslag van data
(maximaal 64 bytes) die bij het verbreken van de verbinding
ontvangen is. Zijn de buffers te klein dan wordt aIleen het
eerste gedeelte van de ontvangen data hierin opgeslagen.

11 Send datagram

Met dit commando kan data verstuurd worden via de datagram
service van de transportlaag naar een of meerdere bestemmingen.
Met een send datagram commando kunnen maximaal 1486 bytes
verstuurd worden. De velden uit het variabel gedeelte van het
request block zijn:

- adresvelden: Deze geven het TSAP adres van de gebruiker weer
die het send datagram commando heeft gegeven en het TSAP
adres en netwerk adres van de bestemming. Bet netwerk adres
van de bestemming kan zowel betrekking hebben op een enkele
machine, een groep van machines (multicast adres) als aIle
machines (broadcast adres). Bet TSAP adres moet betrekking
hebben op een specifieke gebruiker op deze machine(s).

- databuffers: Bevatten de data die verzonden moet worden.

12 Receive datagram

Met dit commando geeft een gebruiker buffers op aan de
transportlaag voor de opslag van data die via de datagram
service binnenkomt voor die gebruiker. Bet request block wordt
teruggegeven als data is ontvangen. De velden uit het variabel
gedeelte van het request block zijn:

- adresvelden: Het eerste adresveld geeft het TSAP adres van de
gebruiker weer die het receive datagram commando heeft
gegeven. Bij teruggave van het request block bevatten het
tweede en derde adresveld het TSAP adres en netwerk adres van
de zender van het bericht.

- databuffers: Deze worden gebruikt voor de opslag van de
ontvangen data.

Bij de interface van de transportlaag kunnen drie service
primitieven onderscheiden worden (zie paragraaf 2.1). De request
primitieve bestaat uit het opgeven van een commando aan de
transportlaag m.b.v. een request block. D.m.v. de confirm
primitieve wordt het resultaat van de uitvoering van een commando
door de transportlaag meegedeeld aan de gebruiker. Dit gebeurt
bij het teruggeven van een request block dat hoort bij een open,
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send connect request, accept connect request, send data, send eom
data, close of send datagram commando. De indication primitieve
tenslotte bestaat uit het teruggeven van een request block dat
hoort bij een await connect request/tran, await connect
request/user, receive data, await close of receive datagram
commando. Deze teruggave van het request block wordt veroorzaakt
doordat op een andere machine in het netwerk een request
primitieve wordt opgegeven, ten gevolge waarvan een bericht wordt
ontvangen. In een bepaald geval heeft zoln gebeurtenis ook tot
gevolg dat een send data of send eom data commando wordt
teruggegeven. Als namelijk de verbinding op de andere machine
verbroken wordt (doordat een close commando wordt gegeven) en er
moeten nog send data of send eom data commando I s uitgevoerd
worden, dan zullen de bijbehorende request blocks onuitgevoerd
teruggegeven worden aan de gebruiker. Deze teruggave is dan een
combinatie van een confirm primitieve en een indication
primitieve. Er wordt meegedeeld dat een opgegeven commando niet
uitgevoerd is (confirm) en dat de virtuele verbinding verbroken
is (indication).

6.2. Transport protocol data units

OCTET I

G
) "'. •. n n.l P P.l .... END

FlltEO PART VARIA8LE PART I DATA FIELD I
HEADER "I

OctetS

n • I

n • 2

Parameter Code

Parameter lencm
Indication (e... m)

n • 2 • m .... P..._.__'er_V_ol....__...

Fiquur 19. Alqemene opbouw van een TPDU

Bij de communicatie tussen twee transportlagen op verschillende
machines wordt gebruik gemaakt van transport protocol data units.
Als een transportlaag een bericht naar een transportlaag op een
andere machine wil versturen, maakt hij hiertoe een TPDU aan en
geeft deze aan de ondergelegen laag. In figuur 19 is de algemene
opbouw van een TPDU weergegeven. Een TPDU bestaat uit een header
en een dataveld. Het dataveld bevat data die verstuurd moet
worden. De header bestaat uit een lengte indicator (veld LI), een
vast gedeelte en een variabel gedeelte. De lengte indicator geeft
de lengte van de header aan (maximaal 254 bytes). Het vast
gedeelte ligt bij elke TPDU vast. Het eerste byte van het vast
gedeelte bevat de code die het type TPDU aangeeft. M.b.v. het
variabel gedeelte kunnen parameters in de TPDU opgenomen worden.
In figuur 19 is de opbouw van zoln parameter weergegeven. De
parameter code geeft het type parameter aan en de lengte
indicator geeft de lengte van de parameter waarde aan (in bytes).
De waarden die deze beide velden bij de verschillende parameters
hebben is terug te vinden in [6] paragraaf 4.11. Welke parameters
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in het variabel gedeelte kunnen worden opgenomen is bij elk type
TPDU verschillend.

DST I R~F

I)Q?:J 'Jooo 'JOIJO ~oo Connection Request

Connection Confirm

Disconnect Request

Disconnect Confirm

VARIABLE
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r-_-.;...--r....;....,........,I""""'--"T"'--...,...-P-"T"'P.-I- __.-.. END

USER ]
DATA...._---_.......-.....__....__......__...._--- Normal format

Extended format

Data
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DATA
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.... ................-.....__oi- .......J
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P
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• l.b. 7.' '. ,0 II P
Data Acknowledgement

Extended Format

DST .REF Error

UNIT DATA

Fiquur 20. Opbouw van de verschi11ende TPDU's

Bij iNA 961 worden 8 verschillende typen TPDU's gebruikt (zie
figuur 20). De verschillende TPDU's zijn:

1 Connection request (CR)

Deze TPDU wordt gebruikt bij het opzetten van een verbinding.
Hij bevat een LI veld, een vast gedeelte, een variabel gedeelte
en een dataveld. Het dataveld mag maximaal 32 bytes bevatten en
de totale TPDU maximaal 128 bytes. Het vast gedeelte heeft de
volgende velden:

code: De vier minst significante bits van dit veld bevatten
de initiele credit allocation (zie protocol).
destination reference: Moet gelijk aan nul zijn.
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- source reference: Deze reference wordt door de verzender van
de CR TPDU gebruikt om de op te zetten verbinding te
identificeren. Hij is gelijk aan de reference van de
connection data base (COB) die bij de interface ter sprake is
gekomen.
class and option: Geeft aan of de op te zetten verbinding in
het normal of extended format moet werken (7 of 31 bit
sequentiele nummers). Bij iNA 961 wordt het extended format
toegepast in class 4.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- stsap: Identificeert de aanvrager van de verbinding.
dtsap: Identificeert degene voor wie de aanvraag bestemd is.

- tpdu size: Bevat een voorstel voor de maximale TPDU grootte
die bij de op te zetten verbinding wordt toegepast. Bij iNA
961 is dit 2048. Bij afwezigheid van deze parameter wordt 128
genomen.

- version number: Versie van de te gebruiken transport protocol
standaard.

- security parameter: Zelf te definieren.
- checksum: Moet altijd aanwezig zijn.
- additional option selection: Geeft aan of bij de op te zetten

verbinding checksums moeten worden gebruikt. Bij iNA 961
worden geen checksums toegepast.

- alternative protocol class: Geeft een alternatieve klasse aan
die naast class 4 voor de op te zetten verbinding gebruikt
kan worden.

- acknowledge time: Geeft aan de ontvanger van de CR TPDU een
indicatie van de maximale acknowledgement tijd die kan
optreden (maximale tijd tussen de ontvangst van een TPDU en
het versturen van een antwoord).

- throughput: Geeft de te verwezenlijken en de minimale
transportsnelheid van de op te zetten verbinding.

- residual error rate: Geeft de te verwezenlijken en de
minimale foutkans van de op te zetten verbinding.

- priority: De hoogste prioriteit komt overeen met nul.
- transit delay: Geeft de te verwezenl ij ken en de maximale

vertragingstijd van de op te zetten verbinding.

2 Connection confirm (CC)

Deze TPDU wordt gebruikt bij het opzetten van een verbinding.
Hij bevat een LI veld, een vast gedeelte, een variabel gedeelte
en een dataveld. Het dataveld mag maximaal 32 bytes bevatten.
Het vast gedeelte heeft de volgende velden:

- code: De vier minst significante bits van dit veld bevatten
de initiele credit allocation (zie protocol).

- destination reference: Is gelijk aan de source reference van
een eerder ontvangen CR TPDU.

- source reference: Deze reference wordt door de verzender van
de CC TPDU gebruikt om de op te zetten verbinding te
identificeren. Hij is gelijk aan de reference van de
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connection data base (CDB) die bij de interface ter sprake is
gekomen.

- class and option: Geeft aan of de op te zetten verbinding in
het normal of extended format moet werken (7 of 31 bit
sequentiele nummers).

De parameters die in het variabel gedeelte kunnen voorkomen
zijn dezelfde als bij de CR TPDU.

3 Disconnect request (DR)

Deze TPDU wordt gebruikt bij het verbreken van een verbinding.
Hij bevat een LI veld, een vast gedeelte, een variabel gedeelte
en een dataveld. Het dataveld mag maximaal 64 bytes bevatten.
Als de DR TPDU wordt gebruikt om een aanvraag voor een
verbinding te weigeren mag hij maar 128 bytes groot zijn. Is
dit niet het geval dan geldt de waarde die bij het opzetten van
de verbinding overeen is gekomen (2048). Het vast gedeelte
heeft de volgende velden:

- code.
- destination reference: Deze reference wordt door de ontvanger

van de DR TPDU gebruikt om de te verbreken verbinding te
identificeren.

- source reference: Deze reference wordt door de verzender van
de DR TPDU gebruikt om de te verbreken verbinding te
identificeren.

- reason: Geeft de reden voor het verbreken van de verbinding.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- checksum: Wordt aIleen gebruikt als dit overeen is gekomen
bij het opzetten van de verbinding m.b.v. de parameter
"additional option selection" uit de CR en CC TPDU.

- allowing additional information: Hiermee kan extra informatie
verstuurd worden.

4 Disconnect confirm (DC)

·Deze TPDU wordt gebruikt bij het verbreken van een verbinding.
Hij bevat een LI veld, een vast gedeelte en een variabel
gedeelte. Het vast gedeelte heeft de volgende velden:

- code.
- destination reference: Deze reference wordt door de ontvanger

van de DC TPDU gebruikt om de te verbreken verbinding te
identificeren.

- source reference: Deze reference wordt door de verzender van
de DC TPDU gebruikt om de te verbreken verbinding te
identificeren.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- checksum: Wordt aIleen gebruikt als dit overeen is gekomen
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bij het opzetten van de verbinding m.b.v. de parameter
"additional option selection" uit de CR en CC TPDU.

5 Data CDT)

Met deze TPDU wordt data over een bepaalde verbinding
verstuurd. Hij bevat een LI veld, een vast gedeelte, een
variabel gedeelte en een dataveld. Het vast gedeelte heeft de
volgende velden:

- code.
- destination reference: Deze reference wordt door de ontvanger

van de DT TPDU gebruikt om de verbinding te identificeren.
- tpdu-nr and eot: Als bij de verbinding gebruik wordt gemaakt

van het normal format bestaat dit veld uit een byte, bij het
extended format worden vier bytes gebruikt. Het veld bevat
het sequence nummer van de TPDU. Het meest significante bit
van dit veld (EOT) geeft aan of de TPDU de laatste is uit een
reeks TPDU's die samen een bericht vormen.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- checksum: Wordt aIleen gebruikt als dit overeen is gekomen
bij het opzetten van de verbinding m.b.v. de parameter
"additional option selection" uit de CR en CC TPDU.

6 Data acknowledgement CAK)

Met deze TPDU wordt de ontvangst van DT TPDU's voor een
bepaalde verbinding bevestigd. Hij bevat een LI veld, een vast
gedeelte en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte heeft de
volgende velden:

- code: Als bij de verbinding gebruik wordt gemaakt van het
normal format bevatten de vier minst significante bits de
credit waarde.

- destination reference: Deze reference wordt door de ontvanger
van de AK TPDU gebruikt om de verbinding te identificeren.

- yr-tu-nr: Als bij de verbinding gebruik wordt gemaakt van het
normal format bestaat dit veld uit een byte, bij het extended
format worden vier bytes gebruikt. Het veld bevat het
sequence nummer van de volgende DT TPDU die verwacht wordt en
bevestigt hiermee de ontvangst van de voorafgaande DT TPDU's.

- cdt: Wordt gebruikt bij het extended format, bevat de credit
waarde.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- checksum: Wordt aIleen gebruikt als dit overeen is gekomen
bij het opzetten van de verbinding m.b.v. de parameter
"additional option selection" uit de CR en CC TPDU.

- SUbsequence number: Hiermee kan door de ontvanger de volgorde
van verzonden AK TPDU's bepaald worden.

- flow control confirmation: Bevat de credit waarde, yr-tu-nr
waarde en subsequence nummer van een ontvangen AK TPDU.
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7 Error (ER)

Met deze TPOU wordt aangegeven dat een ongeldige TPOU is
ontvangen over een bepaalde verbinding. Hij bevat een LI veld,
een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte
heeft de volgende velden:

- code.
- destination reference: Oeze reference wordt door de ontvanger

van de ER TPOU gebruikt om de verbinding te identificeren.
- reject cause: Specificeert de geconstateerde fout.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- checksum: Wordt aIleen gebruikt als dit overeen is gekomen
bij het opzetten van de verbinding m.b.v. de parameter
"additional option selection" uit de CR en CC TPOU.

- invalid tpdu: Bevat het gedeelte van de ontvangen TPOU waar
de fout is geconstateerd.

8 Unit data (UO)

Oeze TPOU wordt door de datagram service gebruikt om data te
versturen. Hij bevat een LI veld, een vast gedeelte, een
variabel gedeelte en een dataveld. Het dataveld mag maximaal
1486 bytes bevatten. Het vast gedeelte heeft de volgende
velden:

- code.

Het variabel gedeelte kan de volgende parameters bevatten:

- checksum: Wordt bij iNA 961 niet gebruikt.
stsap: Moet aanwezig zijn, identificeert de verzender van de
data.
dtsap: Moet aanwezig zijn, identificeert degene voor wie de
data bestemd is.

6.3. Bet virtual circuit service protocol

M.b.v. de virtual circuit service verzorgt de transportlaag het
datatransport tussen twee gebruikers op verschillende machines
via een virtuele verbinding. Het protocol dat hier aan ten
grondslag ligt is beschreven in de standaard 8073 van ISO. Bij
iNA 961 is uitgegaan van Class 4 van dit protocol. Oeze klasse is
speciaal bedoeld voor toepassing bij netwerklagen met een
onaanvaardbaar hoge residual error rate. Ze voorziet in het
multiplexen van verschillende transport verbindingen over een
netwerkverbinding, flow control, het maskeren van fouten die door
de netwerklaag worden aangegeven en de detectie van fouten die
ontstaan door beperkingen van de netwerklaag. Hierbij worden
verschillende communicatie technieken toegepast, zoals sliding
windows, three-way handshake bij het opzetten van een verbinding
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en het gebruik van credits ten behoeve van flow control (zie
Tanenbaum [1] ). In de standaard wordt het protocol beschreven
m.b.v. een toestandsdiagram, de in de vorige paragraaf besproken
TPDU's en een opsomming van de procedures die bij het protocol
worden toegepast. In deze paragraaf zal een overzicht gegeven
worden van de procedures die van toepassing zijn bij de iNA 961
software, uitgaande van een netwerklaag waarbij geen virtuele
verbindingen worden opgebouwd en maar een NSAP is. Meer
uitgebreide informatie over het protocol is o.a. te vinden in [6]
hoofdstuk 4. De hier van toepassing zijnde procedures zijn:

1 TPDU transfer

Deze procedure zorgt voor het transport van TPDU's via de lager
gelegen OSI-Iagen.

2 Segmenting en reassembling

Hiermee wordt data die aangeboden wordt aan de transportlaag
(TSDU's) afgebeeld op DT TPDU's. Data die verstuurd moet worden
over een verbinding wordt opgedeeld in een of meerdere DT
TPDU ' s. Het EOT veld van de laatste DT TPDU uit de rij is
gelijk aan 1. AIleen het dataveld van de laatste DT TPDU mag
een lengte van nul bytes hebben. Bij de ontvangst van DT TPDU's
worden ze weer bij elkaar gevoegd tot een TSDU, zodat de
oorspronkelijke data wordt verkregen.

3 Concatenation en separation

Met deze procedure is het mogelijk om meerdere (kleinere)
TPDU's samen te voegen zodat ze als een pakket verstuurd kunnen
worden. De TPDU' s worden achter elkaar geplaatst. AIleen de
laatste TPDU mag een dataveld bevatten. De overige TPDU's
moeten betrekking hebben op verschillende verbindingen. Na
ontvangst kunnen de TPDU's van elkaar onderscheiden worden
m.b.v. het LI veld in elke TPDU.

4 Connection establishment

,Met deze procedure wordt een nieuwe verbinding opgezet. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de three-way handshake. Een
verbinding wordt aangevraagd door het versturen van een CR
TPDU. Vervolgens wordt een CC TPDU teruggestuurd. De verbinding
is pas opgezet als de aanvrager hierna als antwoord een DT of
AK TPDU terugstuurt. M.b.v. de parameters uit de CR en CC TPDU
worden afspraken gemaakt over de eigenschappen en het gebruik
van de verbinding.

5 Connection refusal

Een aanvraag
ontvangst van
gelijk aan nul
kan ook een ER

voor een verbinding wordt geweigerd door na
een CR TPDU een DR TPDU met source reference
terug te sturen. Als de CR TPDU niet geldig was
TPDU teruggestuurd worden.
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6 Normal release

Met deze procedure wordt een bestaande verbinding verbroken.
Dit gebeurt door het versturen van een DR TPDU waarop
gereageerd kan worden met een DR of DC TPDU.

7 Association of TPDU's with transport connections

Met deze procedure worden ontvangen TPDU's geassocieerd met een
bestaande virtuele verbinding. Hiertoe worden de source en
destination reference velden uit de verschillende TPDU's
gebruikt. De references waarmee een verbinding door de beide
gebruikers wordt geidentificeerd worden bepaald bij het
opzetten van de verbinding m.b.v. de CR en CC TPDU's.

8 Data TPDU nUmbering

Deze procedure voorziet in het nummeren van DT TPDU's d.m.v.
het veld TPDU-NR. De eerste DT TPDU die voor een verbinding
verzonden wordt heeft een nummer gelijk aan nul. Het nummer
voor een volgende DT TPDU wordt bepaald door het vorige nummer
met 1 te verhogen. Als een DT TPDU opnieuw verzonden moet
worden (retransmission) blijft het nummer hetzelfde. Bij
toepassing van het normal format worden 7 bit nummers
toegepast, bij het extended format 31 bits (wordt bepaald bij
het opzetten van een verbinding). Een eenmaal gebruikt nummer
voor een DT TPDU mag pas weer opnieuw gebruikt worden nadat
minstens een tij dsinterval L is verstreken sinds het vorige
gebruik van dit nummer. L is hierbij de maximale tijd die kan
optreden tussen het besluit om een TPDU te versturen en de
ontvangst van een antwoord hierop. Door het nummeren van DT
TPDU's is het mogelijk recovery, flow control en resequencing
toe te passen.

9 Retention until acknowledgement of TPDU's

Deze procedure zorgt ervoor dat verzonden TPDU's die nog niet
bevestigd z1Jn bewaard worden, zodat deze eventueel weer
opnieuw verzonden kunnen worden. De TPDU's die bewaard worden
.zijn CR, CC, DT en DR mits deze laatste niet verzonden is als
antwoord op een CR TPDU. De bewaarde TPDU's worden vernietigd
als de ontvangst hiervan is bevestigd of als de verbinding
wordt verbroken.

10 Explicit flow control

Deze procedure wordt gebruikt om voor een virtuele verbinding
het transport van DT TPDU's tussen een zender en een ontvanger
te regelen. Als een zender een of meerdere DT TPDU's verzonden
heeft, moet de ontvanger de ontvangst hiervan bevestigen d.m.v.
het terugsturen van een AK TPDU. Bij het verzenden van DT
TPDU's maakt de zender gebruik van een transmit window. Dit
transmit window is een opeenvolgende lijst van nummers van DT
TPDU's die door de zender verzonden mogen worden. Het transmit
window wordt opgesteld door de ontvanger en doorgegeven naar de
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zender m.b.v. een AK TPDU. Als de zender een AK TPDU ontvangt
wordt niet aIleen de ontvangst van DT TPDU' s met sequence
nummer kleiner dan het yr-tu-nr veld bevestigd, maar wordt
tevens de nieuwe ondergrens van het transmit window gelijk
gemaakt aan het yr-tu-nr veld (als het groter is dan aIle tot
dan toe ontvangen yr-tu-nr velden) en het credit veld uit de AK
TPDU bevat de nieuwe grootte van het transmit window. De credit
heeft betrekking op het aantal buffers dat de ontvanger klaar
heeft staan om DT TPDU I S in op te slaan. Bij iNA 961 is de
window grootte begrensd tot 9. Bij het opzetten van een
verbinding is de ondergrens gelijk aan nul en de window grootte
wordt bepaald aan de hand van de credits uit de CR en CC
TPDU IS. Om de volgorde van AK TPDU I S met eenzel fde yr-tu-nr
veld te kunnen bepalen kan een subsequence nummer opgenomen
worden in een AK TPDU.

11 Checksum

M. b. v . checksums kan de correctheid van TPDU I S gecontroleerd
worden. Checksums worden altijd toegepast bij een CR TPDU. Bij
de overige TPDUls worden ze aIleen toegepast als dat is
overeengekomen tijdens het opzetten van een verbinding.

12 Frozen references

Deze procedure wordt gebruikt om dubbel gebruik van een
reference, waarmee een verbinding wordt aangegeven, te
voorkomen. Nadat een verbinding is verbroken mag de
bijbehorende reference gedurende een tijdsinterval L niet
gebruikt worden (moet bevroren worden). L is hierbij de
maximale tijd die kan optreden tussen het besluit om een TPDU
te versturen en de ontvangst van een antwoord hierop.

13 Retransmission on time-out

Deze procedure wordt gebruikt om het verIoren gaan van een CR,
CC, DR of DT TPDU op te vangen. Als een tijdsinterval Tl na het
verzenden van zoln TPDU de ontvangst hiervan door de ontvanger
nog niet bevestigd is, wordt de TPDU opnieuw verzonden. Deze
.procedure wordt maximaal N-l keer uitgevoerd. Als de TPDU N
keer is verzonden wordt nog een tijdsinterval Tl+1 (I is de
inactivity tijd, zie punt 15) gewacht op een bevestiging
alvorens de verbinding wordt verbroken.

14 Resequencing

Deze procedure zorgt ervoor dat DT TPDU I S behorende bij een
bepaalde verbinding in dezelfde volgorde aankomen bij de
ontvanger als ze zijn verzonden door de zender. Een ontvangen
DT TPDU wordt door de transportlaag pas doorgegeven naar de
gebruiker nadat aIle voorafgaande DT TPDU's zijn doorgegeven.
De volgorde van de DT TPDU's kan bepaald worden aan de hand van
het sequence nummer.
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15 Inactivity control

Met deze procedure wordt het onaangekondigd afbreken van een
netwerkverbinding of het optreden van een storing bij het
andere uiteinde van een transportverbinding opgevangen. Als
gedurende een tijdsinterval I over een bepaalde verbinding geen
TPDU is ontvangen zal de verbinding verbroken worden d.m.v. het
opstarten van de release procedure. Het tijdsinterval I moet
groter zijn dan de maximale vertragingstijd die kan optreden
over die verbinding.

16 Treatment of protocol errors

Deze procedure zorgt voor de afhandeling van fouten. Hij wordt
gebruikt nadat een ongeldige TPDU is ontvangen. Na ontvangst
van een ongeldige TPDU kan deze geignoreerd worden, er kan een
ER TPDU verzonden worden of de verbinding kan verbroken worden
d.m.v. de release procedure.

17 Transmission of AK TPDU's

Deze procedure verzorgt het verzenden van AK TPDU' s. Als
gedurende een tijdsinterval W geen AK TPDU is verzonden zal de
laatste AK TPDU opnieuw verzonden worden. Ter verhoging van de
efficiency kan deze procedure voorzien worden van enkele extra
faciliteiten. Zo kan een subsequence nummer in de AK TPDU's
opgenomen worden. Verder kan de retransmission procedure worden
toegepast voor AK TPDU's als de credit, na eerst nul te zijn
geweest, vergroot wordt. De retransmission procedure kan ook
gebruikt worden nadat de bovengrens van het window veranderd
is. In het algemeen wordt de retransmission procedure toegepast
als het window open is en de ontvanger is niet zeker dat de
zender hiervan op de hoogte is.

Aan deze reeks procedures kan nog een achttiende procedure
toegevoegd worden die niet in de standaard vermeld is. Deze moet
het verschil overbruggen tussen de bij iNA 961 toegepaste
maximale TPDU grootte van 2048 bytes en de maximale TPDU grootte
van 1496 die door de onderliggende lagen verwerkt kan worden. Bij
het commando send datagram is gegeven dat de maximale grootte van
het dataveld 1486 bytes is. De reden hiervoor is dat de datagram
service geen "fragmentation and reassembly" procedure toepast
(zie [9] bIz. 5-34). Hieruit kan afgeleid worden, alhoewel dit
nergens vermeld wordt, dat de virtual circuit service hier weI
over beschikt.

6.4. Ret datagram service protocol

Het protocol dat de transportlaag ten behoeve van de datagram
service moet uitvoeren is zeer eenvoudig. Als de transportlaag
een send datagram commando krijgt aangeboden moet een UD TPDU
opgebouwd worden zonder een checksum (nagenoeg een een op een
afbeelding) , waarna dit doorgegeven moet worden aan de
ondergelegen laag en het request block teruggegeven kan worden.
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Als een receive datagram commando wordt aangeboden moet het
overeenkomstige request block opgeslagen worden. Komt over het
netwerk een UD TPDU binnen en het source en destination adres
hiervan kloppen, dan wordt het receive datagram commando met de
ontvangen data teruggegeven. Als een UD TPDU binnenkomt waarvoor
geen buffer is gereserveerd met een receive datagram commando,
dan moet dit geignoreerd worden.

6.5. De transportlaaq op de THE KUNix machine

Bij de implementatie van de transportlaag op de 186 I/O disk
kaart van de THE KUNix machine kan als uitgangspunt de voor de
LLC sublaag ontwikkelde software genomen worden. Bij de LLC
sublaag bestaat de software uit verschillende datastructuren
waarop door processen bewerkingen worden uitgevoerd. De
verschillende datastructuren kunnen in drie groepen verdeeld
worden. Ten eerste de datastructuren die gebruikt worden bij de
communicatie met de lager gelegen laag (de 82586), ten tweede de
datastructuren die intern gebruikt worden (de databases) en ten
derde de datastructuren die gebruikt worden bij de communicatie
met de hoger gelegen lagen uit het OSI model. Het aantal
processen bedraagt bij de LLC sublaag (afgezien van de interrupt
routine) drie. Dit aantal hangt samen met het aantal externe
gebeurtenissen waarop de LLC sublaag moet reageren. Dit zijn de
request primitieve afkomstig van de hoger gelegen lagen en de
confirm en indication primitieven afkomstig van de lager gelegen
laag.

Met deze analyse van de LLC sublaag in het achterhoofd kan een
eerste globale opzet van de software voor de transportlaag worden
bepaald. De datastructuren die bij de transportlaag nodig zijn
kunnen ook in drie groepen verdeeld worden. Bij de communicatie
met de lager gelegen laag, de LLC sublaag, zijn niet veel
datastructuren nodig. De bUffers, die nodig zijn om data door te
geven naar de LLC sublaag, en de LLC command blocks, waarmee
commando's kunnen worden opgegeven aan de LLC sublaag, kunnen
worden aangevraagd bij de LLC sUblaag. AIleen voor de buffers die
nodig zijn om ontvangen data in op te slaan moet de transportlaag
zelf zorgen. De transportlaag zal aIleen gebruik hoeven te maken
van de transmit en post commando's van de LLC sublaag
(uitwisseling van data met de LLC sublaag). Er hoeft door de
transportlaag geen connect commando te worden uitgevoerd omdat
bij de initialisatie van de LLC sublaag al een SAP database
gereserveerd wordt voor de transportlaag. Voor het gebruik van de
overige commando's door de transportlaag is nergens een
aanwijzing gevonden. Als de transportlaag data aanbiedt aan de
LLC sublaag (TPDU's) moet deze voorafgegaan worden door vier
bytes gelijk aan FEH, FEH, 03H (unnumbered information LLC PDU)
en OOH (zie hoofdstuk 5). Als de transportlaag data ontvangt van
de LLC sublaag moet eerst het eerste byte (is nul, zie hoofdstuk
5) verwijderd worden.

De tweede groep datastructuren van de
interne datastructuren. Dit zijn op
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databases. Er is een centrale database die een gedeelte van de
voor de network management facility toegankelijke objecten bevat
(zie [9] appendix B). Het gaat hierbij om de objecten van de
datagram service en de objecten van de virtual circuit service
die niet betrekking hebben op een virtuele verbinding (connection
independent). Daarnaast zijn er verschillende databases die
gebruikt worden om er de informatie van een bepaalde virtuele
verbinding in op te slaan, de CDB's. Bij iNA 961 zijn dit er 21.
Zo'n CDB moet minstens de volgende informatie kunnen bevatten:

- Reference nummer van de virtuele verbinding.
- De voor de network management facility toegankelijke objecten

van de virtual circuit service die betrekking hebben op een
virtuele verbinding (connection dependent, zie [9] appendix B).

- Await connect request, await close, send data en receive data
commando's die nog niet uitgevoerd kunnen worden en derhalve
opgeslagen moeten worden tot dit weI kan (zie paragraaf 6.1).

- TPDU' s die al verzonden zijn en bewaard moeten worden voor
eventuele retransmissie (CR, CC, OT, DR en AK TPDU's).

- TPDU's die uit volgorde aankomen en bewaard moeten worden
totdat de resequencing procedure ze in de goede volgorde kan
doorgeven.

- Het window dat bij het verzenden van TPDU's gebruikt wordt en
het window dat bij het ontvangen van TPDU's gebruikt wordt.

- Timers voor de inactivity control (I), de retransmissie (T1) ,
het bevriezen van OT TPDU nummers en reference nummers (L) en
de window timeout (W).

Behalve de databases moet er ook een opslagplaats zijn voor
receive datagram commando's. Als zo' n commando aan de
transportlaag wordt aangeboden, moet het bewaard worden totdat
geschikte data binnenkomt via de datagram service (een UD TPDU) ,
waarna het commando met de ontvangen data teruggegeven kan
worden.

De derde en laatste groep datastructuren z1Jn die welke gebruikt
worden bij de interface met de hoger gelegen laag (de sessielaag)
en de NMF. Als de transportlaag een commando krijgt aangeboden
moet dit tijdelijk worden bewaard tot de transportlaag in staat
is het commando uit te voeren (zoals gebeurt bij mailbox
llc_mbx.llc_cb_queue uit de LLC sublaag). Verder zijn er
eventueel nog buffers nodig voor de opslag van data. Dit hangt er
van af of er bij de implementatie van de transportlaag voor
gekozen wordt om data, die via de VME bus aan de transportlaag
wordt aangeboden, meteen op te slaan in de buffers die bij de LLC
sublaag zijn aangevraagd, of dat de data eerst op de 186 I/O disk
kaart wordt opgeslagen in aparte buffers, alvorens te worden
doorgegeven aan de LLC sublaag. Hetzelfde geldt voor data die
wordt aangeboden door de LLC sublaag en doorgegeven moet worden
aan de sessielaag.

Naast de datastructuren zal de software voor de transportlaag ook
uit een aantal processen bestaan. Dit zullen er minstens drie
zijn. De transportlaag moet namelijk niet aIleen op drie externe
gebeurtenissen reageren (request primitieve van een hogere laag,
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confirm en indication primitieven van een lagere laag), maar ook
op verschillende interne gebeurtenissen. Deze worden gevormd door
de verschillende timers waarvan de transportlaag gebruik maakt.
Als zo' n timer afloopt zal de transportlaag een actie moeten
uitvoeren.

VME HARDWARE

Vconfirrn

Vconfirm

Vconhrm

Vindication

82586

T L

vrnail

Vconfirm

prnail
prnail

Fiquur 21. De totale software voor de 186 I/O disk kaart
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In figuur 21 is globaal weergegeven hoe de opbouw van het totale
software pakket voor de 186 I/O disk kaart eruit zou kunnen zien
en wat de plaats van de transportlaag (TL) hierin is. De dik
omlijnde delen zijn reeds gerealiseerd. De transportlaag is voor
het gemak weergegeven als een proces, evenals de network
management facility. De onderlinge communicatie tussen de NMF en
de transportlaag en tussen de NMF en de LLC sublaag is niet
weergegeven in figuur 21. Bij de opzet van de figuur is de
tweedeling aangehouden die iNA 961 toepast ten aanzien van de
transportlaag (onderscheid tussen berichten bestemd voor de
virtual circuit service en de datagram service aan de hand van
het subsystem veld in de request blocks, zie paragraaf 2.2.5).
Bij de interface van de transportlaag is uitgegaan van een
interface overeenkomstig die van de LLC sublaag met command
blocks (de mailbox waar deze in moeten worden gestopt is ook
weergegeven). De VME berichten die over de VME bus binnenkomen
worden opgevangen door proces vme_rcv-pr. Deze stopt de berichten
in een van de mailboxen d mbx [ ] al naar gelang de berichten
bestemd z i j n voor de LLC - sublaag , de transportlaag virtual
circuit service, de transportlaag datagram service en de network
management facility. Berichten die over de VME bus verstuurd
moeten worden kunnen in mailbox rsp mbx gestopt worden, waarna ze
door proces vme_snd-pr verstuurd worden. Voor de afhandeling van
de berichten voor de LLC sublaag zorgen de processen Ilc1-pr en
Ilc2 pro Proces Ilc1 pr vangt een bericht op, stelt een
overeenkomstig LLC command block samen en geeft dit door aan de
LLC sublaag. Daarna wacht het proces tot het commando is
uitgevoerd en de LLC sublaag een confirm primitieve geeft in de
vorm van een V operatie, waarna een bericht terug wordt gestuurd
over de VME bus. Als het bericht echter een post commando betrof
wordt een LLC command block aan de LLC sublaag aangeboden en
wordt het VME bericht doorgegeven aan proces Ilc2 pr (hoe dit
gebeurt is niet weergegeven in figuur 21). Dit proces zal dan
voor de verdere afhandeling van het bericht zorgen door te
wachten op een indication primitieve van de LLC sublaag. Dezelfde
functies als Ilc1-pr en Ilc2_pr vervullen de processen tvc1-pr en
tvc2 pr en tdg1 pr en tdg2 pr ten aanzien van de transportlaag
virtual circuit-service, respectievelijk datagram service. De
network management facility haalt de berichten rechtstreeks uit
mailbox d mbx[3] zonder de tussenkomst van extra processen omdat
de NMF geen indication primitieve kent. Verder hoeven de VME
berichten niet omgezet te worden naar een speciaal command block
omdat de NMF, in tegenstelling tot de transportlaag en de LLC
sublaag, aIleen commando's krijgt aangeboden van een externe bron
via de VME bus.

De opzet van het totale software pakket kan vereenvoudigd worden
als wordt afgezien van de bij de transportlaag toegepaste
tweedeling t.a.v. VME berichten. Mailboxen d mbx[l] en d mbx[2]
kunnen dan samengevoegd worden tot een mailbox. Verder vervallen
in dat geval twee van de vier processen tvc1-pr, tvc2_pr, tdg1_pr
en tdg2_pr.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Met de ontwikkeling van de in dit verslag besproken hardware en
software is een begin gemaakt met de implementatie van een
Ethernetverbinding tussen de Intel 310 en de THE KUNix machine.
De verrichte werkzaamheden hebben vooral betrekking gehad op de
186 I/O disk kaart van de THE KUNix machine. De op deze kaart
aanwezige Ethernet hardware is getest en voldoet prima. De voor
de kaart ontwikkelde software realiseert een logical link control
sublaag, die zoveel mogelijk overeenkomt met de op de Intel 310
aanwezige LLC sublaag. Dit heeft echter tot gevolg dat de
software niet geheel voldoet aan de standaard die voor deze
sublaag geldt. Daar wordt namelijk bij de XID en test LLC
protocol data units onderscheid gemaakt tussen een command en een
response LLC PDU d.m.v. het bit C/R. De software kent aIleen
command LLC PDU's omdat het bit C/R altijd gelijk wordt gemaakt
aan nul. Bij een netwerk dat aIleen bestaat uit Intel 310's en
THE KUNix machines levert dit geen problemen op omdat deze
machines uit zichzelf geen XID of test LLC PDU zullen versturen.
Over het netwerk zullen dus aIleen UI LLC PDU's verstuurd worden.
Tezamen realiseren de ontwikkelde hardware en software lagen 1 en
2 uit het OSI referentie model.

De volgende stap in de implementatie van de Ethernetverbinding is
de ontwikkeling van software voor de transportlaag (de
netwerklaag wordt niet geimplementeerd). Met de bestudering van
de interface van de transportlaag van de Intel 310 en de voor de
transportlaag geldende standaard (zie hoofdstuk 6) is hier al een
eerste aanzet toe gegeven. Voordat de transportlaag echter
gerealiseerd kan worden zal eerst onderzocht moeten worden in
hoeverre de transportlaag van de Intel 310 voldoet aan de
standaard. Dit zal op niet zo'n eenvoudige Manier kunnen gebeuren
als is gedaan bij de LLC sublaag (zie paragraaf 4.1.3) vanwege de
complexiteit van de transportlaag. Eventueel zal nog meer
dokumentatie over de iNA 961 software moeten worden aangevraagd.
De software voor de transportlaag zal op de 186 I/O disk kaart
draaien onder het operating systeem IMX. Deze zal dus uit een
aantal processen bestaan. Als de software wordt ondergebracht op
de kaart zullen daarom enkele veranderingen moeten worden
aangebracht in de file conf.c en in de process definitions uit de
file defs.h. In de huidige situatie draaien zeven processen op de
186 I/O disk kaart, namelijk twee VME processen, drie LLC
processen en twee testprocessen. Deze laatste twee zullen
vervangen moeten worden door andere processen als de
transportlaag wordt geimplementeerd.

Als na voltooiing van de software voor de transportlaag mocht
blijken dat het simpele scheduling algoritme uit het operating
systeem IMX niet meer voldoet, dan zullen de in paragraaf 4.3.1
voorgestelde aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Hierbij moet
er rekening mee worden gehouden dat ook de procedures tbd_request
en tbd return, die zijn opgezet overeenkomstig de procedures P,
V, pmarl en vmail, aangepast moeten worden. Verder wordt semafoor
free_ tbds, die gebruikt wordt in de procedures tbd_request en
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tbd return, in proces llc rcv pr "illegaal" gebruikt. Daar wordt
de -semafoor namelijk als- een normale variabele gebruikt om te
controleren of er nog genoeg buffers zijn om bij een test LLC PDU
een information veld mee te sturen. De met het aanpassen van IMX
gepaard gaande strengere eisen ten aanzien van de processen
hebben ook gevolgen voor de software van de LLC sublaag. AIle
locale variabelen van de procedures en functies zullen uitgevoerd
moeten worden als statics. De procedures die door meerdere
processen kunnen worden aangeroepen zullen moeten worden
aangepast om wederzijdse uitsluiting te garanderen. Dit zijn de
procedures (zie figuur 17) llc_db_access, remJ>ost_cb en
cb chain. Verder moeten de datastructuren (de globale variabelen)
die door meerdere processen worden bewerkt ook worden aangepast.
Uit figuur 17 blijkt dat dit niet hoeft voor de command block
list en de SAP databases als de procedures cb chain
respectievelijk rem post cb al onder handen zijn genomen. AIleen
de LLC database zal-aangepast moeten worden.

Als aIle software die nodig is om de 186 I/O disk kaart te laten
functioneren als een "Ethernet controller board" voltooid en
getest is, kan deze samen met de monitor worden ondergebracht in
de EPROM's die zich op de kaart bevinden. De kaart kan dan in de
THE KUNix machine worden opgenomen als aanvulling op de reeds
aanwezige vier printen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van
de op de kaart aanwezige disk hardware, kan deze eventueel van de
kaart verwijderd worden. Bij de tot nu toe gerealiseerde software
is er vanuit gegaan dat het code en data segment van de software
niet groter zijn dan 64 Kbyte. Mocht het totale software pakket
voor de 186 I/O disk kaart toch een groter data segment of (erg
onwaarschijnlijk) code segment bevatten, dan zullen o.a. de
interrupt routines van de 80186 (zie file assembly.a86) moeten
worden aangepast ten aanzien van de registers ds en cs van de
80186.
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BIJLAGE B - LLC DATABASE OBJECTEN

Id Type Access Size Description

2000H value R BYTE Data Link Type. Reserved for future expan-
sion. Set to 1.

2001H value R DWORD Line Speed. The physical transmission rate in
bits/second.

2002H value R 48 BIT Host Id. The network physical address.

2003H counter RC DWORD Total Sent. Total number of packets sent by
(wraparound) the station.

2004H counter RC WORD Primary Collisions. The number of packets
(sticky) transmitted by the station that had at least 1

collision

2005H counter RC WORD Secondary Collisions. The number of colli-
(sticky) sions encountered after each primary

collision.

2006H counter RC WORD Exceeded Collisions. The number of packets
(sticky) discarded because the maximum number of

collisions was exceeded.

2007H counter RC DWORD Total Received. The number of packets
(wraparound) forwarded from the network to the client.

2008H counter RC WORD CRC Errors. The number of packets dropped
(sticky) because of CRC errors.

2009H counter RC WORD Alignment Errors. The number of packets
(sticky) dropped due to alignment errors.

200AH counter RC WORD Resource Errors. The number of times data
(sticky) link ran out of resources.

R = read, RC = read and clear
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BIJLAGE C - SOFTWARE VOOR DE LLC SOBLAAG

1*****************************************************************************
* ** M:>I:UIE UC.H *
* ** UC related definitions, whidl can be divided in three groups: *
* 1. Definitions that are used by the IDgica1 Link control sublayer to *
* cxmmmicate with the Ian coprcx::essor 82586. *
* 2. Definitions that are used by the IDgica1 Link control sublayer *
* internally. *
* 3. Definitions that are used to cxmmmicate with the IDgica1 Link control *
* sublayer. *
* *
*****************************************************************************1

1*111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 1
1 Definitions that are used by the IDgica1 Link Control sublayer to 1
1 cxmmmicate with the Ian coprcx::essor 82586 (see also Intel Mict:pcxmLil- 1
1 nications HarDbook 1986 dlapter 2) • 1
1 1
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*1

1*
* System centrol Block oonstants
*1

#define NOP 0
#define STAR!' 1
#define RESUME 2
#define SUSPmD 3
#define AOORl' 4
#define IDlE 0
#define SUSPENDED 1
#define ACI'IVE 2
#define NO RESOORCES 2
#define READY 4

#define NO ACK 0
#define Ad< RNR 1
#define ACK-rnA 2
#define ACK-FR 4

#define ACK=ex 8

1*
* Action CcJnroanj constants
*1

#define NOP 0
#define IA SEIUP 1
#define roNFrGURE 2
#define Me SEIUP 3
#define'mANsMrT 4
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#define'RR 5
#define IlJMP 6
#define DIAGNOOE 7

/*
* Data stnlcture configure constants
*/

#define NROFFD 10
#define NROFRBD 60
#define NROFTBD 60
#define NROFCB 10
#define RBSIZE 128
#define TBSIZE 128
#define MAXMC 20
#define NIIL OXffff

/* rnnnber of available frame descriptors «= MBX_SZ) */
/* number of available :receive l::uffer descriptors */
/* mnnber of available transmit l::uffer descriptors */
/* number of available caIIl'llaOO blocks «= MBX SZ) */
/* :receive l::uffer size */ -
/* transmit l::uffer size, nust be equal to RESIZE */
/* max number of Multicast Addresses in ~ setup */
/* enpty pointer */ -

/*
* Int:entetiate System Cbnfiguration Pointer
*/

stnlct iscp {
unsigned blsy;
stnlct scb *scb offset;
larg scb_base; -

} ;

/*
* System Control Block
*/

stnlct scb {
unsigned zero1 : 4;
unsigned ros : 3;
unsigned zero2 : 1;
unsigned cus : 3 ;
unsigned zero3 : 1;
unsigned mr : 1;
unsigned cna : 1;
unsigned fr : 1;
unsigned ex : 1;
unsigned unused1. : 4;
unsigned rue : 3 ;
unsigned res : 1;
unsigned cue : 3;
unsigned unused2 : 1;
unsigned ack : 4;
union d:> *d:>l offset;
stroct fd *ria offset;
unsigned croexrs;
unsigned alnerrs;
unsigned rscerrs;
unsigned ovmerrs;

};
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/*
* Frarre Descriptor
*/

stroct fd {
tmSigned zero1 6;
tmSigned s6 : 1;
unsigned s7 : 1;
tmSigned sa : 1;
tmSigned s9 : 1;
tmSigned s10 : 1;
tmSigned sll : 1;
tmSigned zero2 : 1;
unsigned ok : 1;
tmSigned b : 1;
tmSigned c : 1;
tmSigned mmsed : 14;
unsigned s : 1;
tmSigned el : 1;
stl:uct fd *link offset;
stl:uct :dxi *rt:xioffset;
tmSigned desti.-nation address [3];
tmSigned soorce~ [3];
unsigned len:fth-field;

} ;

/*
* Receive Buffer Descriptor
*/

stroct :dxi {
unsigned act oa.mt : 14;
unsigned f :-1;
tmSigned eof : 1;
stnlct :dxi *next :dxi offset;
lorg blffer~;
tmSigned size : 14 ;
tmSigned mmsed : 1;
tmSigned el : 1;

} ;,

/*
* NOP cemnan:i Blcx::k
*/

stroct nap {
tmSigned zero : 13 ;
unsigned ok : 1;
unsigned b : 1;
unsigned c : 1;
unsigned ard : 3;
unsigned mmsed : 10;
unsigned i : 1;
unsigned s : 1;
unsigned el : 1;
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} ;

tmion d:> *link offset;
tmion llc_d:> *Ilc_d:>; /* llc_cb which caused execution of this d:> */

/*
* IA SElUP Q:mnanj Blcx::k
*/

struct ia setup {
unsigiled zero : 12 ;
unsigne:l a : 1;
unsigne:l ok : 1;
unsigne:l b : 1;
unsigne:l c : 1;
unsigne:l aId : 3;
unsigne:l unused : 10;
unsigne:l i : 1;
unsigne:l s : 1;
unsigne:l el : 1;
tmion d:> *link offset;
unsigne:l iIx:li.vIdual address [3];
tmion llc_d:> *llc_cb; /* llc_d:> whidl caused execution of this d:> */

};

/*
* OONFIGURE o:armarn Blcx::k
*/

struct configure {
unsigne:l zero : 12;
unsigne:l a : 1;
unsigned ok : 1;
unsigned b : 1;
unsigne:l c : 1;
unsigne:l aId : 3;
unsigned unused1 : 10;
unsigned i : 1;
unsigned s : 1;
unsigned el : 1;
tmion d:> *link offset;
unsigned data ["6] ;
tmion llc_d:> *llc_d:>;

} ;

/*
* Me SElUP cemnarn Blcx::k
*/

struct DC setup {
unsigiled zero : 12 ;
unsigned a : 1;
unsigne:l ok : 1;
unsigned b : 1;
unsigned c : 1;
unsigned aId : 3;

/* llc_d:> whidl caused execution of this d:> */
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unsigned tmUSEldl 10:
unsigned i : 1:
unsigned s : 1:
unsigned el : 1:
union d> *link offset:
unsigned DC c::rit : 14:
unsigned uniised2 : 2:
unsigned DC_ id [MAXMC] [3] :
union llc_d> *llc_cb: /* llc_d> which caused execution of this cb */

} :

/*
* 'lRANSMIT carmarx:l Block
*/

stroct transmit {
unsigned max colI 4 :
unsigned zerOl : 1:
unsigned s5 1:
unsigned s6 : 1:
unsigned s7 : 1:
unsigned sa : 1:
unsigned s9 : 1:
\D'lSigned s10 : 1:
\D'lSigned zero2 : 1:
unsigned a : 1:
unsigned ok : 1:
unsigned b : 1;
\D'lSigned c : 1;
unsigned c:m:i : 3;
unsigned urn.lSed : 10;
unsigned i : 1;
\D'lSigned s : 1;
\D'lSigned el : 1;
union cb *link offset;
stroct tlxl *tl:X:i offset;
\D'lSigned destiriation address [3];
unsigned lergth field;
union llc_cb *IIc_cb; /* llc_cb whidl caused execution of this cb */

} ;.

/*
* Transmit alffer Descriptor
*/

stroct tlxl {
\D'lSigned act COlmt : 14 ;
unsigned urn.JSed : 1;
unsigned eof : 1;
stroct tlxl *next tlxl offset;
lorg buffer_~;-

};

/*
* Time IkInain Reflectaneter eatmarrl Block
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*/

struct tdr {
'lD'lSigned zero : 13;
'lD'lSigned ok : 1;
'lD'lSigned b : 1;
'lD'lSigned c : 1;
'lD'lSigned c::m:i : 3 ;
'lD'lSigned unused1 10;
'lD'lSigned i : 1;
'lD'lSigned s : 1;
'lD'lSigned el : 1;
l.D1ion cb *link offset;
'lD'lSigned time :- 11;
'lD'lSigned UJ'lUSEd2 : 1;
'lD'lSigned et srt : 1;
'lD'lSigned et- opn : 1;
'lD'lSigned xcVr....prb : 1;
'lD'lSigned lnk ok : 1;
l.D1ion llc_cb- *llc_cb;

} ;

/*
* IXJMP C)mnanj Block
*/

struct dunp {
'lD'lSigned zero : 13 ;
'lD'lSigned ok : 1;
'lD'lSigned b : 1;
'lD'lSigned c : 1;
'lD'lSigned c::m:i : 3 ;
'lD'lSigned l.IIUlSed : 10;
'lD'lSigned i : 1;
'lD'lSigned s : 1;
'lD'lSigned el : 1;
l.D1ion cb *link offset;
'lD'lSigned *I::uffer offset;
l.D1ion llc_cb *llc_cb;

} .,,

/*
* DIAGtmE CcIlInard Block
*/

struct diagnose {
'lD'lSigned zero1 : 11;
'lD'lSigned fail : 1;
'lD'lSigned zero2 : 1;
'lD'lSigned ok : 1;
'lD'lSigned b : 1;
'lD'lSigned c : 1;
'lD'lSigned c::m:i : 3;
'lD'lSigned unused 10;
'lD'lSigned i : 1;

/* llc cb which caused execution of this cb */

/* llc_cb which caused execution of this cb */
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\D1Signed s : 1;
\D1Signed el : 1;
union cb *link offset;
union llc_cb *Ilc_cb;

} ;
1* llc_cb whidl caused execution of this cb *1

1*
* Ccmnarrj Blcx::k
*1

union cb {
stroct ncp ncp;
stroct ia setup ia setup;
stroct caiifigure OOnfigure;
stroct D'C setup D'C setup;
stroct transmit transmit;
stroct tdr tdr;
stroct diagJ'X)Se diagnose;
struct dunp dunp;

} ;

1*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2 2
2 Definitions that are used by the Logical Link Control sublayer 2
2 internally. 2
2 2
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222*1

1* mi.ninum frame l~ *1
1* maxim..nn frame l~ *1

(OXff) 1* gldJal sap adR'ess *1
(OXOO) 1* null sap adR'ess, identifies llc sublayer *1
(OXfe) 1* transport layer sap address *1
(OX08) 1* network~ facility sap address *1
(OX03) 1* Ul'l11UIl"iJere infonnation protocol data unit *1
(Qxaf) 1*~ identification protocol data unit *1
(OXbf) 1*~ identification protocol data unit *1
(OXe3) 1* test protocol data unit *1
(0Xf3) 1* test protocol data unit *1

#define NROFSAP 10 1* maxim..nn I'lUlliJer of active sap's «= MBX_SZ) *1
#define SAP INACI'IVE (char) (0)
#define SAP-ACI'IVE (char) (1)
#define MIN-FDI rm 46
#define MAJCFDI-rm 1500
#define GIDB SAP (char)
#define NUIL-SAP (char)
#define TL sAP (char)
#define NMF SAP (char)
#define UI_fuJ (char)
#define XIOO mJ (char)
#define XID1-mJ (char)
#define TES'ri) mJ (char)
#define TEm'1=mJ (char)

1*
* UC mailboxes
*1

struct llc mbx {
struct- mailbox free chs;

struct mailbox free llc chs;

1* mailbox oontai.n:inJ free c:x:m:narrl
blcx::ks *1

1* mailbox oontai.n:inJ free llc c:xmnarrl
blcx::ks *1

1* mailbox oontai.n:inJ executed canmarrl
blcx::ks *1
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} ;

stnlct mailbox received frames;
stnlct mailbox lIe_cb_qUeue;

1* mail.1:x:>x contai.ni.rg received frames *1
1* mailbox cont.ainin::J lIe ccmnarrl

blocks to be executed *1

1* the network Iilysical address *1
1* total rn.nnber of packets sent by the station

(wraparoorrl) *1
1* the nmnber of packets transmitted by the

station that had at least 1 ex>llision
(sticky) *1

1* the rn.nnber of ex>llisians erx::o.mtered after
- eadl primal:y ex>llision (sticky) *1

1* the rn.nnber of packets discarded because the
maxim..tm nUJTb:v of ex>llisians was exceeded
(sticky) *1

1* the rn.nnber of packets fol:WCU'ded fran the
network to the client (wraparoorrl) *1

1* rn.nnber of DIllticast acHresses *1
1* DIllticast acHresses *1

unsigned sec_ex>llisians;

unsigned ex.c_ex>llisions;

unsigned nr of m::::;
unsigned m::::=)d-[MAXMC] [3];

1*
* LIe O!taBase (doesn't contain database objects which are constants an::l the
* objects which are inclosed in the system control block as crcerrs, alnerrs
* an::l rscerrs)
*1

stnlct lIe db {
unsignB:i host id[3] ;
lorg tot_sern;

} ;

1* state of sap *1
1* sap address *1
1* post lIe cb with receive blffer *1

1*
* LIe service Access Point database
*1

stnlct lIe sap {
char state;
char address;
mUon lIe_cb *lle_cb;

} ;

1*333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3 3
3 Definitions that are used to exmrllnicate with the IDgical Link Cbntrol 3
3 sublayer. 3
3 3
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333*1

#define NROFI.UX::B 10

1*
* LIe qxxxies
*1

1* rn.nnber of available lIe ocmnam. blocks «= MBX SZ) *1

#define LIe a:NmCI' (char) (0X82)
#define LIe=D:rsaRmCI' (char) (0X83)
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#define LIe 'IRANSMIT
#define LIe-RPD FOOT
#define LIe-RBI)-FOOT
#define LIe-CDNFIGURE
#define LIe- IA SEIUP
#define LIe-Me-AID
#define LIe-MeREMJVE

(dlar) (OXB4)
(dlar) (OXB5)
(char) (OXB6)
(dlar) (OXB8)
(char) (OXB9)
(char) (OXB?)
(char) (OXBa)

/*
* LIe response cxx:les
*/

#define LIe 0 RES~SE (char) (0) /* failure, reason not specified or unknown */
#define LIe-1-RES~E (char) (1) /* execution with no errors */
#define LIe=2=RES~SE (char) (2) /* rn.nnber of oonfiguration information bytes

exceeds maximum */
#define LIe_4_RES~SE (char) (4) /* received packet overflow, tile received

packet is 'b:'urrated */
#define LIe 6 RESR:NSE (char) (6) /* size of transmit packet exceeds maxillum */
#define LIe=8=RESR:NSE (char) (8) /* invalid data link qxxrle */
#define LIe 10 RESR:NSE (char) (10) /* oonnect/disconnect cxmnarrl error */
#define LIe=12=RESR:NSE (char) (12) /* subsystem not defined */
#define LIe 14 RESR:NSE (char) (14) /* rn.nnber of aQkess bytes in ccmnarxi

- - exceeds maximJm */
#define LIe 16 RESR:NSE (char) (16) /* tile 82586 reports that ccmnarrl execution

is not ok */

/*
* databr.1se a<:X'esS modes
*/

#define R OBJECl' 0
#define RC_OBJECl' 1

/*
* LIe O::mnarrl Block
*/

/* read abject */
/* read an:l clear abject */

mri.on lIe d> {
st.roCt {

char qxxrle;
char response;
SEl-fi:H *semaIilOre;
char sap;

} connection; /* oannect, disconnect */
stnlct {

char qxxrle;
char response;
SEMRi *sernaIilore;
lU'lSigned lergth;
tmsigned destination aQkess [3] ;
stnlct tbd *tbd offset;

} transmit; - /* transmit */
stJ:uct {

char cpxrle;
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} ;

char response;
SEMfH *seInaIi1ore;
char dsap;
char ssap;
unsigned destination address [3] ;
unsigned so.rroea~[3] ;
unsigned buf leii:Jht;
char *buf lOCation;
unsigned actual len;Jth;
mrion He_cb~JX>S't_cb;

} post; /* post_zpd, post_rtxi */
stroct {

char opcxde;
char response;
SEMfH *serDaIilOre;
unsigned data[6] ;

} ex>nfigu:re; /* ex>nfigu:re */
stroct {

char opcxde;
char response;
SEMfH *semaPlore;
unsigned address [3] ;

} address; /* ia_setup, n¥::_add, lIC_:rem::we */
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/*****************************************************************************
* ** M:XXJIE UC1. C *
* *
* lDgical Link Control sublayer part 1. *

* ** lmSigned = swap (lmSigned) - swap two bytes of an unsigned integer. *
* lIe init 0 - Initialisation of logical link. control software. *
* cb Chain (pcb) - Add a cx:mnam block to the ccmnarrl block list. *
* ru-start () - start the receive mUt of the ~:r'CX'eSSOr 82586. *
* add fd (pfd) - Add a frame to the receive frame area. *
* int-586 () - Interropt routine of the 82586. *
* cb{~prooessirg () - Part of interrupt routine that harrlles finished *
* cx:mnam blocks. *
* ru""prooessirg () - Part of interrupt routine that harrlles received *
* frames. *
* *
*****************************************************************************/

#incllXie "defs.h"
#incllXie "lle.h"

/* incllXie's nust be in this order1! */

extern tpy_dat (); /* assembler routine, ~ies a datablock fran ale

place in IDelOOJ:Y to an other place */
extern ca_586 (); /* assembler routine, generates a p.l1.se m the

ca line of the 82586 */
exten1loqt>_82501 0; /* assembler routine, sets the lcqmck pin of

the 82501 */
extern enable 586 0; /* assembler routine, enables interrupts fran the

82586 ~rooessor to the 80186 */
extern disable 586 (); /* assembler routine, disables interrupts fran the

82586 ~:r'CX'eSSOr to the 80186 */

struct iscp iscp;
struct scb scb;
mUm cb cb [NROFCB];
struct tlxl tlxl [NROFI'BD];
stzuct fd fd [NROFFD];
struct rtxi rtxi [NROFRBD];
char :rb [NROFRBD] [RBSlZE];
dlar tb [NROFI'BD] [TBSlZE];
mUm cb *cbl begin;
mUon cb *cbl-ern;
struct fd *rfa begin;
struct fd *rfa-ern;
struct rtxi *:fbI begin;
struct rtxi *:fbl-ern;
struct tlxl *tlxl=begin;

/* intermediate system configuration pointer */
/* system control block */
/* cx:mnam blocks */
/* transmit blffer descriptors */
/* frame descriptors */
/* receive blffer descriptors */
/* receive blffers */
/* transmit blffers */
/* pointer to first cb in ccmnarrl block list */
/* pointer to last cb in ccmnarrl block list */
/* pointer to first fd in receive frame area */
/* pointer to last fd in receive frame area */
/* pointer to first rtxi in free blffer list */
/* pointer to last rtxi in free blffer list */
/* pointer to first tlxl in free tlxl list */

struct lIe db lIe db;
struct lIe-sap lIe sap [NROFSAP];
union lIe Cb lIe d) [NROF'LI.O:B];
struct lIe ntJx lIe mbx;- -
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SEMm free tbds: /* nr of free tbd· s in the free tbd
list, used by the procedures
tbd_ request am tbd_return */

/*
* tmsigned = swap (tmsigned)

** swaps the two bytes of an tmsigned integer.
*/

tmsigned
swap (rnnnber)

tmsigned rnnnber:
{

tmsigned u:

u = (rn:nnber «8) I (rnnnber» 8):
return (u):

}

/*
* lIe init 0
*/

lle_init ()
(

int i:

/* initialise lIe database */
lle_db.host_id[O] = swap (OXOOdd):
lle_db.host_id[1] = swap (OX0043):
lle_db.host_id[2] = swap (0X9fOO):
lIe db.tot send = 0:
lle-db.prtm collisions = 0:
lle-db.sec Collisions = 0:
lIe-db. exc-collisions = 0:
lIe-db. tot-received = 0:
lle=db.nr_of~= 0:

/* initialise mai.lboxes */
lIe Di:»c:.lle c::b queue.act = 0:
lle-mbx.lle-c::b-queue.in = &lle mbx.lle c::b queue.box[O]:
lle-mbx.lle-c::b-queue.art: = &lle-Di:»c:.llec::b-queue.box[O]:
lIe- Di:»c:. exeCirt:Sd cbs.act = 0: - - -
lIe- mbx.exeaItecrcbs. in = &lle Di:»c:. executed cbs.box[0] :
lIe- Di:»c:. exeo..rted- cbs. art: = &lle- Di:»c:. executecrcbs.box[0] :
lIeDi:»c:.reoeived-frane;.act = 0; -
lle-mbx.reoeivecCfrane;.in = &lle Di:»c:.reoeived ftames.box[O]:
lIe- Di:»c:. reoeived- frane;. art: = &lle- Di:»c:. reoeived-ftames. box[0] :
lIe-Di:»c:. free cbs-=-act = 0: - -
lIe- Di:»c: •free-cbs. in = &lle mbx. free cbs.box[0] :
lle-mbx.free-cbs.art: = &lle-mbx.free-cbs.box[O]:
for-(i = 1: I < NROFCB: i-++) -

vmail (&lle_Di:»c:. free_cbs, &c:b[i]) :
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llc mbK.free llc cbs.act = 0;
llc-mbK. free-llc-cbs.in = &llc mbK.free llc cbs.box[O];
llc-mbx.free-llc-cbs.out = &llc-mbx.free-llc-cbs.box[O];
for-(i = 0; I < NRoFLI.CCB; i+t-)- --

vmai1 (&llc_mbx.free_llc_cbs, &llc_cb[i]);

/* initialise sap databases */
llc sap[O] •state = SAP ACITVE; /* transport. layer */
llc- sap[0] •address = TL SAP;
llc-sap[O] .llc cb = (unIon llc cb *) NIIL;
for-(i = 1; i <" NROFSAP; i+t-) -

llc_sap[i] •state = SAP_INACITVE;

/* initialise semaPto:res */
free_tbds = NROFTBD;

/* initialise intermediate system configuration pointer */
iscp.blsy = 1;
iscp.scb offset = &scb;
iscp.scb-base = (1C>n}) get ds 0 « 4;
cpy_dat (get_dsO, &iscp, 0, ISCP, sizeof(iscp»; /* oqly iscp to ISCP */

/* initialise system control block */
scb.cbl offset = (union cb *) NIIL;
scb.rfa_offset = &fd[O];
scb.roc = 0;
scb.res = 0;
scb.cuc = 0;
scb.ack = 0;
scb.croerrs = 0;
scb.alnerrs = 0;
scb. rsoerrs = 0;
scb. 0'IIl:l'le.rr'S = 0;

/* initialise receive frame area */
for (i = 0; i < NROFFD-1; i+t-) { /* list of fd's */

fd[i] •link offset = &fd[i+1];
fd[i].el =-0;
fd[i].s = 0;
fd[i+1] •rtd offset = (stnlct rtd *) NIIL;

}
fd[NROFFD-l] •link offset = (stnlct fd *) NIIL;
fd[NROFFD-l].el =-1;
fd[NROFFD-1].s = 0;
fd [0] •rtd offset = &:rtxl[0] ;
for (i = 0; i < NROFRBD-1; i+t-) { /* list of rtd's */

rb:I[i].next rtd offset = &rtd[i+1];
rtd[i].el =-0; -
rtd[i] .roffer address = «1C>n}) get dsO « 4) + (1C>n}) (&rt>[i] [0]) ;
rtd[i] •size =- RBSlZE; -

}
rb:I[NROFRBD-1].next rtd offset = (struct rtd *) NIIL;
rtd[NROFRBD-1] •el =-1; -
rtd[NROFRBD-1] .roffer address=( (le>n]) get dsO«4)+(1e>n]) (&rt>[NROFRBD-1] [0]);
rtd[NROFRBD-1] •size =- RBSlZE; -
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/* initialise free tl:xi list */
for (i = 0; i < NROFI'.BD-1; i++) (

tl:xi[i] •next tl:xi offset = &tl:xi[i+1] ;
tl:xi[i] .b.Iffer_address = «lon;J) get_dsO « 4) + (lon;J) (&tb[i][O]);

}
tl:xi[NROFI'.BD-1].next tl:xi offset = (stnlct tl:xi *) NILL;
tl:xi[NROFTBD-1] .b.Iffer_ad"dress=( (lon;J) get_ds0 «4) + (ICOJ) (&tb[NROFI'.BD-1] [0]) ;

/* initialise pointers */
d>l begin = (tmian cb *) NILL;
d>l-en:l = (tmion d> *) NILL;
rfa~begin = &fd[O];
rfa- en:l = &fd[NROFF'Ir1];
fbI-begin = &rtxl[0];
fbIern = &rtxl[NROFRBD-J.] ;
tl:xi:=begin = &tl:xi[0];

/* reset 82586 (see 2.6.2 Intel MiCI'OChlllimications Harrlbook) am 82501 */
ca 586 0;
cr;ij dat (0, ISCP, get ds0, &iscp, sizeof(iscp) ) ;
TtohiIe (iscp.b.1sy = if

cpy dat (0, ISCP, get dsO, &iscp, sizeof(iscp»;
1<:x:P:>_82501 (OFF); -

/* set in:1i.vidual aci:iress of 82586 */
d>[O].ia setup.ard = IA SE'IUP;
d>[O].ia-setup.in:1i.vidLBJ.. aci:iress[0] = lIe db.host id[O];
d>[O].ia-setup.in:1i.vidual-aMress[1] = lle-db.hostid[1];
d>[ 0] •ia- setup. in:1i.vidual-address [2] = lIe- db.host- id[2] ;
d>[O].ia-setup.lle d> = (Union lIe d> *) NIu.; -
d>_chain-(&cb[O]);- -

/* start receive tmit of the 82586 */
:ru_start 0;

}

/*
* d> chain (pcb)..
* Ackl a cx:mnand block (whim is set by the user) to the cxmnand block list.
* If the cxmnand block list was empty the cxmnand tmit of the 82586 is started.
* see figure 3-10 Intel MiCICXXilmmications Harx1boak 1986.
*/

cb chain (pcb)
tmIan d> *pcb;
{

pcb->oop.el = 1; /* set general fields of d> */
pcb->oop.e = 0;
pcb->oop.b = 0;
pcb->oop.s = 0;
pd:>->oop.i = 1;
pcb->oop.link offset = (tmion d> *) NILL; /* empty pointer */
disable 586 (f;
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/* enpty cxmnarrl block list */
/* mit cbl */

/* start receive unit 82586 */

if (d:>l_begin = (union cb *) NIIL) {
d:>l begin = pd>;
d:>l=ern = pcb;
wilile (scb.:rue != 0 II scb.cue != 0 II scb.ack != 0).,
scb. cue = STAR!';
scb.cbl_offset = pcb;
ca_586 0; /* start c:x:rnmarrl unit of the 82586 */

}
else { /* add cb to ern of ccmnarxi block list */

d:>l ern->nop.link offset = pd>;
d:>l=ern = pd>; -

}
enable 586 ();

}

/*
* ro start 0
** 'D1e receive unit of the 82586 is started if it is rDt ready am if the
* receive frame area consists of lIDre than one frame descriptor am the
* free block list consists of lIDre than one receive blffer descriptor.
* see figure 3-17 Intel MiCl:OCXilIlLU'licatioos Hamboak 1986.
*/

ro start 0
{

if (scb. ros != READY)
if (rfa_begin != (stroct fd *) NIIL && rfa_begin != rfa_ern)

if (fbI begin != (struct rbd *) NIIL && fbI begin != fbI ern) {
rfa-begin->rbd offset = fbI begin; - -
while (scb.:rue-!= 0 II sc:b.CiJc != 0 II scb.ack != 0).,
scb. rfa offset = rfa begin;
sc:b.:rue- = STAR!'; -
ca 586 0;

}
}

/*,
* aQj fd (pfd)

** Acki frame descriptor am receive blffer descriptors to receive frame area.
* see figure 3-14 am 3-15 Intel Microcammrl.catians Harrlbook 1986.
*/

aQj fd (pfd)
strii± fd *pfd;
{

stroct rbd *prbd; /* pointer used to fim last rbd */

prt:xi = pfd->rbd offset;
if (prbd 1= (struet rbd *) NILL) {

wilile (prbd->eof !=1)
prbd = prbd->next_ rbd_offset;
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prtxi->el = 1; /* adjust last rtxi */
prtxi->next rtxi offset = (stnlct rtxi *) NIIL;
disable 586 ():-
if (fbI-begin = (struct rtxi *) NILL) { /* fbI is empty */

fbI-begin = pfd->rtxi offset; /* init fbI */
fbI=eni = prtxi; -

}
else { /* add rtxi I S to eni of fbI */

fbI eni->next rtxi offset = pfd->rtxi offset;
fbl-eni->el =-0; - -

fbl=eni = prtxi;

}
pfd->el = 1;
pfd->link offset = (stnlct fd *) NIIL;
pfd->rtxi offset = (stnlct rtxi *) NIIL;
disable Ss6 ();
if (rfa~begin = (stnlct fd *) NIIL) {

rfa-begin = pfd;
rfa=eni = pfd;

}
else {

rfa eni->link offset = pfd;
rfa-eni->el =-0;
rfa=eni = pfd;

/* adjust fd */

/* rfa is empty */
/* init rfa */

/* add fd to rfa */

}

}
ru start ();
enable 586 ();

/* dleck if receive unit llIlSt be started */

/*
* int 586 ()

** Interrupt procedUJ::e, is called by assemt>ly I"OOtine :intl. into
* see figure 3-9 an::l 3-18 Intel Mic:r:tXXIlm.mi.catioos Ham1::lOok 1986.
*/

int_586 ()
{ .

static unsigned ex, fr, cna, rnr;

while (seD.rue 1= 0 II seD.OlC 1= 0 II seD.ack 1= 0).,
ex = seD.ex;
fr = seD.fr;
cna = seD.cna;
rnr = seD.rnr;
if (ex = 1)

seD.ack 1= ACK ex;
if (fr = 1) -

seD.ack 1= ACK_FR;
if (cna = 1)

seD.ack 1= ACK rnA;
if (rnr = 1) -
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scb.ack 1= ACK RNR;
ca 586 0; - /* ackncMledge 82586 */
whIle (sc:b.n.lC 1= 0 II scb.cuc 1= 0 II scb.ack 1= 0).

I

if (fr = 1)
ruyrocessin;J ();

if (ex = 1)
dll--'p:rocessin;J ();

}

/*
* dll--'p:rocessin;J ()

** Part of i.nterru:pt procedure that hanlles finished ocmnarxi blocks.
* Returns finished cxmnarxi block to user am if there is al'¥Jther cxmnan:i
* block present the ocmnarxi unit of the 82586 is started.
* see figure 3-11 Intel MiCJ:o:xmtlJl'li.catioos Han:3book 1986.
*/

dllyrocessin;J ()
{

static union dl *pc:!>; /* pointer to executed dl */

pcb = dll begin;
if (pcb 1~ (union dl *) NIIL )

if (pcb->rq>.c = 1) {
if (pd:>->rq>.link offset = (union dl *) NIIL) /* enpty dll */

scb.dll offset = dll begin = (union dl *) NIIL;
else {- - /* :re1'Il)\/e dl fran cbl */

scb.dll offset = pd:>->rq>.link offset;
dll begIn = pd:>->rq>.link offset;
while (scb.n.lC 1= 0 II SC£.cuc != 0 II scb.ack 1= 0).

I

scb. cue = STARr;
ca_586 0; /* start execution of next dl in cbl */

}
}

}
vmail (&llc_niJx•executed_cbs I pcb); /* pIt dl in maill:x>x */

/*
* ruyrocessin;J ()

** Part of the i.nterru:pt procedure that hanlles received frames.
* Returns received frames to the users am if necessary starts receive unit.
* see figure 3-16 Intel Microoamunications Han:3book 1986.
*/

ru--'p:rocessin;J ()
{

static BX>IFAN ready;
static struct rtxi *search; /* pointer used to fi.n:l last rtxi of frame */
static struct fd *pfd; /* pointer to retumed frame */

ready = FAISE;
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}

while (! ready) {
if (rfa begin = (struct fd *) NILL) /* rfa is enpty */

ready = '!roE;
else if (rfa begin->c !=1 ) { /* storinJ of frame not ready */

ru start-O;
ready = 'lRJE;
}

else { /* frame :receive:i */
search = rfa begin->rt:xi offset;
if (search !~ (struct rlXi *) NILL) { /* fin:l last rt:xi */

while (search->eof != 1)
search = search->next rt:xi offset;

fbI_begin = search->next_iDd_offset;
}
pfd = rfa begin;
rfa begin- = rfa begin->link offset;
vmaI1 (&llc_mbx-:-:receive:i_fraines, pfd);

}
}
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/*****************************************************************************
* ** M:>I:UIE LI.C2. C *
* ** logical Link Control sublayer part 2. *
* ** pthd = t±d_request 0 -:Request a transmit b.1ffer descriptor with buffer. *
* t±d return (pthd) - Return a transmit buffer descriptor with buffer. *
* error = add sap (address) - Ad:l a service a<::XJeSS point to the list of *
* - active service a<::XJeSS points. *
* error = rem_sap (address) - RemJve a service a<::XJeSS point fran the list *
* of active service a<::XJeSS points. *
* error = d1ck_sap (address) - Oleck if a service a<::XJeSS point is present *
* in the list of active service a<::XJeSS points. *
* error = addJ)OSt_cb (post cb) - Ad:l a post lIe ocmnarxi block to a service *
* - a<::XJeSS point. *
* error = rel11JXlSt_cb (address) - RemJve a post lIe c::x:mnan:l block fran a .*
* service a<::XJeSS point. *
* error = lIe db a<::XJeSS (object id, IOOde, value) - Access the lIe database. *
* error = d1ck c£ (transmit cb)-- Cleek if a transmit lIe ocmnarxi block is *
* - - valid. *
* *
*****************************************************************************/

#incll.¥ie "defs.h"
#incll.¥ie "lle.h"

/* incll.¥ie's llllSt be in this order!! */

extel:n lock ();
extel:n unlock ();
extel:n prooeed ();

/* assent>ler raIti.ne, disables all interrupts */
/* assembler rootine, enables all interrupts */
/* assembler raIti.ne, Perfonns a process switd1 */

extern struct scb scb;
extern tmion cb cb [];
extel:n struct t±d t±d [];
extel:n struct fd fd [];
extel:n struct rtxi rtxi [];
extern char J:b [] [RmIZE];
extern char tb [] [TBSIZE] ;
extel:n struct t±d *t±d_begin;

extel:n struct lIe db lIe db;
extern struct lIe-sap lIe sap [];
extern tmion lIe Cb lIe c£ [];
extel:n struct lIe mbx lIe mbx;- -
extel:n SEMEH free_t±ds;

/*
* pthd = t±d request ()
* -
* Request a transmit buffer descriptor with a b.1ffer. If there is no tI:xi
* available a process switd1 is made as in the procedures P en pnail.
*/
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stnlct tJ:xi *tl:xi request ()
{

struct tJ:xi *ptl:xi;

lock ();
while (free tbds = 0) {

unlock ();
proceed ();
lock ();

/* check if a tJ:xi is available */

/* sezvice acx:ess point aCkiress */

}
free tbds-; /* :reI1KJIJe tJ:xi fran free tJ:xi list */
ptlxC= tJ:xi begin;
tJ:xi begin ;; tJ:xi begin->next tJ:xi offset;
unlOCk (); - - -
:rebnn. (ptlxl);

}

/*
* tbd :rebnn. (ptlxl)

** Return a transmit tuffer descriptor with tuffer to the free tJ:xi list.
*/

tJ:xi :rebnn. (ptlxl)
- struct tbd *ptl:xi;

{
lock ();
free tbds-++; /* add tJ:xi to the free tJ:xi list */
ptbd=>next_ tJ:xi_offset = tJ:xi_begin;
tbd begin = ptlxl;
unlock ();

}

/*
* error = add_sap (ac.tiress)

** Add a sap (service acx:ess point) to the list of active sap's. If the sap
* adjress is invalid, the sap already exists as an active sap or there are
*, no lOOre sap databases available then the value 'IHJE is retmned, othel::wise
* FAlSE is retmned.
*/

B:X>I.FAN
aCkl sap (address)

-char address;
{

int ii
B:X>I.FAN fOOl"rl, exists;

if (address < 8 I I address%4 != 0)
retmn ('IHJE); /* invalid sap address */

else {
i = 0;
fOOl"rl = FAlSE;
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exists = FALSE;
while (i < NROFSAP && !fOUI'¥i && !exists) { /* search sap databases */

if (llc sap[i] •state = SAP INACI'IVE) {
fouiii = 'IRJE; - /* free sap database fOUI'¥i */
llc sap[i] •state = SAP ACI'IVE; /* add sap to the list */
llc=sap[i].address = a&rress;
llc_sap[i] .llc_cb = (union llc_cb *) NILL;

}
else if (llc sap[i] .address = address)

exists =- 'IRJE; /* sap already exists */
i++;

}
if (! fOUI'¥i I I exists)

return ('IRJE);
else

return (FAlSE);
}

}

/*
* error = rem_sap (address)

** Re.nrlve a sap (service aa;:,ess point) fran the list of active sap's. If the
* sap isn't present in the list the value 'lRJE is returned otherwise FAlSE is
* returned.
*/

OOOIEAN
rem sap (aCk:b:ess)

- dlar aCk:b:ess;
{

int i;
OOOIEAN fOUI'¥i;

/* service Cl<X'eSS point address */

i = 0;
fOUI'¥i = FAlSE;
while (i < NROFSAP && ! fOUI'¥i) { /* search all sap databases */

if (llc sap[i] •state = SAP ACI'IVE && llc sap[i] •address = address) {
fc:uD1. = 'lRJE; - 1* sap fourrl */
llc_sap[i] •state = SAP_ INACrIVE;

}
i++;

}
if (fourrl)

return (FAlSE);
else

return ('lRJE);
}

/*
* error = d1ck sap (address)
* -
* Check if a sap (service aa;:,ess point) is present in the list of active
* sap's. If the sap isn't present the value 'IRJE is returned otherwise FAlSE is
* retun1ed.
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*/

IO:>IEAN'
dlck sap (address)

Char address;
{

int i;
IO:>IEAN' fOlJI'rl;

/* service access point address */

/* llc cxmnarxi blcx::k */

i = 0;
fOlJI'rl = FAISE;
while (i < NroFSAP && ! fOlJI'rl) { /* seard1 all sap databases */

if (llc sap[i] •state = SAP ACl'IVE && llc sap[i] •address = address)
fouii:I = 'lRJE; - Iii sap foorrl */

i++;
)
if (foorrl)

return (FAlSE);
else

return ('mJE);
)

/*
* error = acki--.POSt_cb (post_cb)

** Add a post llc cxmnarxi block (oontai.ni.:rg the location of a l::uffer) to a
* sap (service access point). If the specified sap doesn't exist as an active
* sap or the llc cxmnarxi block isn't a post llc cb then the value 'mJE is
* retunled, otherwise FAISE is retunled.
*/

IO:>IEAN'
acXi--.POSt_cb (post_cb)

union llc_cb *PoSt_cb;
{

int i;
IO:>IEAN' foorrl;
dlar address;
union llc_cb *searc:h.JXlSt;

/* service access point address */
/* used to fim last post llc cb */

if (post cb->post.cp::xJde != LIe RID R:ST &&
- post cb->pcEt.cP:xxie != u.c RBI) R:ST)

return ('mJE); - /* invalid llc Cxmnarxi block */
else {

address = post cb->post.dsap;
i = 0; -
fOlJI'rl = FAlSE;
while (i < NroFSAP && !foorrl) { /* seard1 all sap databases */

if (llc_sap[i] .state=sAP_ACI'IVE && llc_sap[i] .aairess=address) {
foorrl = 'mJE; /* sap foorrl */
post_cb->post.next--.POSt_cb = (union llc_cb *) NILL;
if (llc sap[i] .llc cb = (union llc cb *) NILL)

llc-sap[i] .llc-cb = post cb; - /* acki llc cb to sap */
else{- - -

seard1~ = llc_sap[i] .llc_cb;
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/* fim last post llc cb */
while (search...Post->post.nextyost_cb !=

(wrlon llc cb *) NUL)
searchyost = searchyost->post.nextyostj:J:);

/* add post llc cx:mnan:i block. to sap */
searchyost->post.nextyost_cb = post_cb;

}
}
i++;

}
if (fo.m::l)

return (FAISE);
else

return ('mJE);
}

}

/* service aaJeSS point address */

/* post llc cxmnam block. */

int i, i.roex;
OOOIEAN fo.m::l;
wrlon llc_cb *pllc_cb;

{

/*
* pllc_cb = rem.yost_cb (a&:h:'ess)

*
* ReIoove a post llc c:x:mnarx:i block. fran a sap (service aaJeSS point). If the
* specified sap doesn't exist as an active sap or the sap doesn't contain
* a post llc cb then the value NIIL is returned, ot:heJ:wi.se the llc cb is
* re.lOCIVed fran the sap ani a pointer to the llc cb is returned.
*/

wrlon llc_cb *rem.yost_cb (address)
char address;

i = 0;
fo.m::l = FAISE;
while (i < NROFSAP && !fo.m::l) { /* search all sap databases */

if (llc_sap[i] .state = SAP_ACI'IVE && llc_sap[i].address = address) {
~o.m::l = ~; /* sap fo.m::l */
index = 1.;

}
i++;

}
if (! fo.m::l)

return «wrlon llc cb *) NIIL); /* error */
else { -

pllc cb = llc sap[iniex] .llc cb;
if (pllc cb - (wrlon llc cb-*) NIIL)

ret:urn (pllc cb); - /* 00 post llc cb */
else { -

llc_sap[i.roex] .llc_cb = pllc_cb->post.nextyost_cb;
pllc_cb->post.nextyost_cb = (wrlon llc_cb *) NIIL;
return (pllc_cb); /* return post llc cb */

}

}
}
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{

/*
* error = llc db access (abject_id, m:xie, value)

** Acx:ess an abject fran the llc database. If an error ocx::ures while acx::essi.n]
* the database (invalid m:xie, invalid abject identification) the value TRUE is
* returned, otherwise FAlSE is returned am the abject value is returned as an
* unsigned array of size 3.
*/

B:X)IFAN'

llc_db_access (abject_id, m:xie, value)
unsigned abject_id, /* abject identification */

lOOde, /* access m:xie */
value[]; /* return value of abject */

switch (abject_id) {
case OX2000: /* data link type */

if (1OOde 1= R OBJECI')
retmn ('1RJE); /* invalid 100de */

else {
value[O] = 1;
value[l] = 0;
value[2] = 0;
return (FAISE);

}
break;

case OX2001: /* line speed */
if (IOOde 1= R OBJECI')

return ('1RJE); /* invalid 100de */
else {

value[O] = 10000000 % 65536;
value[l] = 10000000 / 65536;
value[2] = 0;
return (FAISE);

}
break;

case OX2002: /* host id */
if (rocrle 1= R OBJECI')

retmn ('1RJE); /* invalid m:xie */
else {

value[O] = Hc db.host id[O];
value[l] = Ilc-db.host-id[l];
value[2] = Ilc-db.host-id[2];
return (FAISE) -; -

}
break;

case OX2003: /* total serxi */
if (IOOde 1= R OBJECI' && IOOde 1= RC OB1ECI')

retmn ('1RJE); /* invalid-1OOde */
else {

value[l] = llc_db.tot_serxi / 65536;
value[O] = llc db.tot serxi - 65536*value[1];
value[2] = 0; - -
if (mcxie = RC_OBJECI')
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lIe db.tot send = 0;
return (FAISE)-;

/* elear ooject */

}
break;

case OX2004: /* primaJ:y collisions */
if (1OOde != R OBJECI' && IOOde != RC OBJECI')

return ('1HJE); /* invalid-IOOde */
else {

value[O] = lIe db.prim collisions;
value[l] = 0; - -
value[2] = 0;
if (IOOde = RC OBJECI')

lIe db.priin collisions = 0; /* elear ooject */
return (FAISE) ;-

}
break;

case OX2005: /* sec::omary collisions */
if (IIlXie != R OBJECI' && IOOde != RC OBJECI')

retum ('1HJE); /* invalid-IOOde */
else {

value[O] = lIe db.sec collisions;
value[l] = 0; - -
value[2] = 0;
if (IOOde = RC OBJECI')

lIe db.sec-collisions = 0; /* clear ooject */
retum (FAISE)-;

}
break;

case OX2006: /* exceeded. collisions */
if (IOOde != R OBJECI' && IIlXie != RC OBJECI')

retum ('1RJE); /* invalid-IOOde */
else {

value[O] = lIe db.exc collisions;
value[l] = 0; - -
value[2] = 0;
if (IIlXie = RC OBJECI')

lIe db.exc-collisions = 0; /* elear ooject */
return (FAISE)-;

}
break;

case OX2007: /* total received */
if (1OOde != R OBJECl' && IOOde != RC OBJECl')

return ('1HJE); /* invalid-IOOde */
else {

value[l] = lIe db.tot received / 65536;
value[0] = lle-db.tot-received - 65536*value[1];
value[2] = 0; - -
if (IIlXie = RC OBJECI')

lIe db. tot-received = 0; /* elear ooject */
return (FAISE)-;

}
break;

case OX2008: /* ere errors */
if (IOOde != R OBJECl' && IOOde != RC OBJECI')

return ('1RJE); /* invalid-IOOde */
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else {
value[0] = scb. crcerrs;
value[l] = 0;
value[2] = 0;
if (IOOde = RC OBJECr)

scb. crcerrS = 0;
return (FAlSE);

/* elear abject */

}
break;

case OX2009: /* alignment errors */
if (nrx:le 1= R OBJECr && IOOde 1= RC OBJECr)

return ('1RJE); /* invalid-IOOde */
else {

value[0] = scb.alnerrs;
value[1] = 0;
value[2] = 0;
if (nrx:le = RC OBJECr)

scb.a.lrleffi = 0; /* clear abject */
return (FAlSE);

}
break;

case OX20Qa: /* resouroe errors */
if (nrx:le 1= R OBJECr && nrx:le 1= RC OBJECr)

return ('1RJE); /* invalidm:Jde */
else {

value[0] = scb. rsoerrs;
value[l] = 0;
value[2] = 0;
if (IOOde = RC OBJECr)

scb.rsoen:S = 0; /* elear abject */
return (FAlSE);

}
break;

default:
retum ('IRJE); /* invalid abject identificatioo */
break;

}
}

/*.
* error = dlck cb (transmit_cb)

** Check the validity of a transmit lIe cxmnarxl block (see lIe_amyr). If
* the lIe cb is not a valid transmit lIe cb then the value 'IRJE is retumErl,
* othet:wise FAlSE is retumed.
*/

B:lOIEAN
chck cb (transmit cb)

Union lle_cb *transmi.t_cb; /* transmit lIe cxmnarrl block */
{

stnlct tlxl '*Pthd;
char *blffer;
tmsigne1 len:fth;
tmsigne1 sum;

/* pointer to a transmit blffer descriptor */
/* pointer to first transmit blffer */
/* f~ len:fth */
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/* first tlJd */

}

IO:>!FAN error;

ptbd = transmit cb->transmit. tlJd offset;
leI'¥1th = transmIt cb->transmit.lerigth;
if (ptbd = (struCt tlJd *) NILL)

return ('IHJE); /* there are no tlJd' 5 */
else if (1eI'¥1th < 3 I I leI'¥1th > MAX FRM liN)

return ('IHJE); - - /* invalid frame leI'¥1th */
else {

buffer = (char *) (ptbd->buffer address - «IOn:;J) get dsO « 4»;
if (*(buffer+-2) 1= UI mJ) - -

return '('IHJE); - /* invalid lIe protocol data unit */
else {

sum = 0;
error = FALSE;
while (!error && ptbd->next tlJd offset != (struct tlJd *) NILL) {

sum += ptbd->act coont;- - /* detenn.ine nr of databytes */
if (ptlJd->act cciint != TBSlZE II ptlJd->eof 1= 0)

error = 'IRJE; /* invalid tlJd */
ptbd = ptbd->next_tlJd_offset; /* goto next buffer */

}
sum += ptbd->act ca.mt;
if (error) -

return (mJE); /* rot all buffers are full */
else if (sum. != leI'¥1th)

return (mJE); /* leI'¥1th <> acbJal nr of data bytes */
else if (ptlJd->act ca.mt > TBSlZE II ptbd->eof != 1)

return (mJE);- /* last tlJd is invalid */
else

return (FALSE);
}

}
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/*****************************************************************************
* ** M:>I:UI.E LI.C3. C *
* ** lJ:lgical Link Control sublayer part 3. *
* ** lIe_ ctrl""pr () - lIe CCIlllIIal"rl process. *
* lIe_ cbh""pr () - lIe oc:mnard block han:lle process. *
* lle_rev""pr () - lIe receive process. *
* *
*****************************************************************************/

#include "defs.h"
#include "lle.h"

/* include's must be in this order!! */

extern stnlct sc:b sc:b;
extern union d:> d:> [];
extern stnlct tbd tbd [];
extern stnlct fd fd [];
extern stnlct rtxl rtxl [];
extern char rb [] [RBSlZE];
extent char tb [] [TBSlZE] ;
extent stnlct tbd *tbd_begin;

extern stnlct lIe db lIe db;
extern stnlct lIe-sap lIe sap [];
extent union lIejiJ lIe_cb [];
extern stnlct lIe_nbx lIe_nbx;

extern SEMm free_tbds;

extent stnlct tbd *tbd request ();
extern union lIe_d:> *remJXJSt_d:> ();

/*
* lIe_ ctrl""pr 0
*
'If u.c CXJllDiun process, executes lIe oc:mnard blocks that are in rnai 1box
* lIe mbx.lle d:> queue. '!he oontents of nnst lIe ccmnarxl blocks is not altered
* by lIe_cmljir.Only the response field of the lIe ocmnan:l blocks Wi.dl can
* be retmned to the user without havirg to use the 82586 c::q>rocessor are
* charged. '!be other lIe cxmnam blocks are passed to the 82586 by CX![posirg
* a 82586 ocmnan:l block, Wi.ch is taken fran rnaiux»c: lle_niJx.free_dJs.

** '!he data of a transmit lIe ocmnan:l block nust be stored in a sequence of
* transmit roffers an:l associated transmit roffer descriptors as used by the
* 82586. All roffers nust be full (tbd.act_cnmt = TBSlZE), except for the
* last one. '!he sum of all act eotmt's lIIlSt be equal to the len:Jth field of
* the lIe ocmnan:l block, Wi.dl-DUSt be less than MAX mM UN+1. '!be first
* databyte DUSt be equal to the destination sap (service-access point), the
* secom byte must be equal to the source sap an:l the third byte lIIlSt be
* VI PIXJ.

*
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* '!be data of a cxmfiguratiCll CXIl'IrDal'Xl is altered in the follow~ way:
* - the address allocationbit is reset
* - the save bad frame optiCll is set off
* - the mi.nim.nn frame lEm]th is set to MIN FRM liN (46)
* - the ethemet address lEm]th is set to "6. -
*/

lle_crdJ>r ()
(

statie uniCll lIe d::> *pIle d::>;
statie union d::> *Pcb; -
statie struct tbi *pt:bd;
statie dlar ssap;
statie d1ar *Wffer;
statie uniCll lIe cb *POSt d::>;
statie int i; - -
statie I()()IEAN error, fcurxl;

/* lIe c:xmnarrl block to be executed */
/* 82586 c:xmnarrl block */
/* first tbi of a transmit lIe d::> */
/* source service acx::ess point */
/* first tb of a transmit lIe d::> */

for (;;) {
/* get lIe c:xmnarrl block to be executed */
pIle d:l = (union lIe d::> *) ptail (&lle mbx.lle d::> queue) ;
switCh (plle_d:>->conilecti.CIl.cp::ode) { - - -
case r..;u: CX>NNECl':

/* aCH sap to the list of active sap's */
error = add sap (pIle d:>->cannectiCll.sap);
if (!error)- -

pIle d:>->cannectiCll.respanse = r..;u: 1 RESR:NSE;
else - --

pIle d:>->cannectiCll.respanse = r..;u: 10 RESR:NSE;
/* give lIe cxmnan:i block back to user-*/-
V (pIle_d:>->oonnectiCll. semaphore) ;
break;

case r..;u: DISCONNECl':
/* dieck if sap contains post lIe cxmnam blockS */
error = FAISE;
while (!error) {

post_d::> = remJXJSt_d::> (pIle_d:>->cannectiCll. sap) ;
if (post d::> != (uniCll lIe d::> *) NIIL) {

post- d:>->post. ssap = 0;
post- d:>->post.destinatiCll address[O] = 0;
post=d:>->post.destinatiCll=address [1] = 0;
post d:>->post.destinatiCll address[2] = 0;
post- d:>->post.source ~[O] = 0;
post- d:>->post. source-address [1] = 0;
post- d:>->post. source-address[2] = 0;
post-d:>->post.actual-lEm]th = 0;
post- d:>->post.responS"e = r..;u: 0 RESR:NSE;
/* gIve post lIe c:xmnarrl bloCk-back to user */
V (post_d:>->post. semaphore) ;

}
else

error = 'IRJE;
}
/* remJVe sap fran the list of active sap's */
error = rem_sap (plle_d:>->oonnectiCll.sap);

113



if (!error)
pIle dJ->oonnection.response = LIe 1 RESroNSE;

else - --

plle_dJ->connection.response = LIe_10_RESroNSE;
/* give lIe ocmnarrl block back to user */
V (pIle_dJ->oonnection. seJDaI:hore) ;
break;

case LIe RBI) ~:
case LIe-RPD-~:

/* add pOst lIe ocmnarrl block to sap */
error = add~ cD (pIle cD) ;
if (error) {- -

pIle dJ->post.response = LIe 0 RESroNSE;
/* gIve lIe c:xmnarx:i block baCk-to user */
V (plle_dJ->post.seJDaI:hore);

}
break;

case LIe 'IRANSMIT:
error = chck cD (pIle_cD);
if (error)' {-

/* invalid transmit lIe ocmnan:i block */
if (pIle dJ->transmit.lergth > MAX FRM UN)

plle-dJ->transmit.response = Uc 6-RESroNSE;
~~ - --

pIle dJ->transmit.response = LIe 0 RESR:NSE;
/* give Ite c:xmnam block back to uiS:-*/
V (plle_dJ->transmit.semaphore);

}
~~ {

pt1:d = pIle dJ->transmit. tbd offset; /* first tbd */
blffer = (char *) (pt1:d->b1ffer address - ((Icn;J)get dsO«4»;
asap = *(blfferi-l) ; -/* sooroe sap */ -
error = chck sap (asap);
if (error) {-

/* invalid sooroe sap */
pIle dJ->transmit.response = LIe 0 RESroNSE;
/* gIve lIe cxmnani block back to User */
V (plle_dJ->transmit.~);

}
~~ {

/* Perfonn padcHlXJ */
if (ptbd->act cnmt < MIN FRM UN)

pt1:d->act- cnmt = MIN-FRM-UN;
Pet> = (mUon dJ *) pnai.l (&lle mx. free dJs); /* get cD */
/* setup transmit cxmnani block */ -
pdJ->transmit.atrl = 'IRANSMIT;
pdJ->transmit. tbd offset = pt1:d;
pdJ->transmit.dest:ination address[O] =

pIle dJ->tranSmit.destination address[O];
pdJ->transmit.<ieStination address [1] = -

pIle dJ->tranSmit.destination address[1];
pdJ->transmit.<ieStination_address[2] = -

pIle dJ->transmit.destination address [2] ;
pdJ->transmit.leii:fth_fi~d = swap (pIle_dJ=">transmit.ler¥Jth) ;
pch->transmit.lle_cD = pIle_cD;
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/* pass cc:mnan:i blcx::k to 82586 */
cb chain (p::b);

}
}
break;

case u.c CXlWIGURE:
pllc=cb->configure.data[l] &= 0Xf07f; /* reset SAV BF en AT I.OC */
pllc_cb->configure.data[l] 1= 0x0600; /* address lergth = 6 */
pllc_cb->configure.data[5] = MIN_FR-t_I.m;
p::b = (mrlon cb *) pnai.l. (&llc mbx. free cbs) ; /* get cb */
/* setup configure ccmnarr:i blOCk */ -
pcb->configure. c:m:i = CXlWIGURE;
pcb->configure.data[O] = pllc_cb->configure.data[O];
pcb->configure.data[l] = pllc cb->configure.data[l];
pcb->configure.data[2] = pllc=cb->configure.data[2];
pcb->configure.data[3] = pllc_cb->configure.data[3];
pcb->configure.data[4] = pllc cb->configure.data[4];
pcb->configure.data[5] = pllc=cb->configure.data[5] ;
pcb->configure.llc cb = pllc cb;
/* pass cc:mnan:i blOck to 82586 */
cb chain (p::b);
b~;

case u.c IA SEIUP:
/* uPdate database */
llc db.host idEO] = pllc cb->address.address[O];
llc-db.host-id[l] = pllc-cb->address.address[l];
Ilc-db.hostid[2] = pllc-cb->address.address[2];
p::b-= (mrlon cb *) pnai.l.-(&llc mbx.free cbs); /* get cb */
/* setup ia setup cxmnam block */ -
pcb->ia setUp. c:m:i = IA SEIUP;
pcb->ia=setup.imividtJil_address[O] = Ilc_db.host_id[O];
pcb->ia setup. imividual address[l] = llc db.host id[l];
pcb->ia=setup.imividual=address[2] = Ilc=db.host=id[2];
pcb->ia setup.llc cb = pllc cb;
/* pass- cxmoan:l blcx::k to 82586 */
cb chain (p::b);
b~;

case u.c Me AID:
if (Ilc-db.nr of lIe = MA»K:) {

/* there Is no roan for a l'lEM m:::: */
pllc cb->address.response = u.c 0 RES~;
/* gIve llc ccmnarr:i blcx::k back to-user */
V (pllc_cb->address.senaphore);

}
else {

i = 0;
fCAlJ'Xi = FAISE;
/* dleck if m:::: is already present */
while (! fami && i < llc db.nr of m::::) {

if (llc db.m:::: id[i] [0] = pIle cb->address.address[O] &&
llc-db.m::::-id[i] [1] = pllc-cb->address.address [1] &&
llc-db.m::::-id[i] [2] = pllc-cb->address.address [2] )
foolii = '1HJE:; /*- m:::: is already present */

i++;
}
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if (fourrl) {
pllc_d::>->address. response = u.c_0_RES~;
/* give llc c::cmna.rn block back to user */
V (pllc_d::>->address. seInaIi'1ore) ;

}
else {

/* update database */
llc_db.m::_id[llc_db.nr_of_m::] [0] =

pllc d::>->address.address[O];
llc db.m:: id[llc db.nr of m::] [1]-=

- - - - - pllc_d::>->address.address[l];
llc db.m:: id[llc db.nr of m::] [2] =

- - - - - pllc d::>->address. address [2] ;
llc db. nr of nc++;
pcb- = (tmIon- cb *) pnail (&llc_Di:>x. free_cbs); /* get cb */
/* setup m:: setup cxmnani block */
Pd::>->m::: setiJp.aId = Ie SFlUP;
Pd::>->m:::-setup.m:: cnt =-llc db.nr of m::;
for (i ~ 0; i < llc db.nr of m::;-i++) {

Pd::>->m::: setup.DC id[i][O] = llc db.m:: id[i] [0];
Pd::>->m:::=setup.m::=id[i] [1] = llc=db.m::=id[i] [1];
Pd::>->m::_setup.m::_id[i] [2] = llc_db.m::_id[i] [2];

}
Pd::>->m::: setup.llc cb = pllc cb;
/* passCmmam block to 82586 */
cb chain (pcb);

}
}
break;

case u.c Ie REHJVE:
i = 0; -
fourrl = FALSE;
/* d1eck if m:: is present */
while (! fourr:i && i < llc db.nr of m::) {

if (llc_db.m::_id[i] [0] = pllc_d::>->address.address[O] &&
llc_db.m::_id[i] [1] = pllc_d::>->address.address[l] &&
llc db.m:: id[i] [2] = pllc d::>->address. address [2] ) {
fcciXi = '1HJE; - /* m:: is present */
/* remove m:: am substitute it by the last m:: in the list */
llc_db.m::_id[i][O] = llc_db.m::_id[11c_db.nr_of_mc-1] [0];
llc_db.m::_id[i][l] = llc_db.m::_id[11c_db.nr_of_mc-1] [1];
llc db.nc id[i] [2] = llc db.m:: id[llc db.nr of mc-1] [2];
llc=db.nr=of_mc--; - - - --

}
i++;

}
if (! fourr:i) {

/* nc is not present */
pllc d::>->address.response = u.c 0 RES~;
/* gIve llc CCI'lI'Ilan:i block back to-user */
V (pllc d::>->address.seInaIi'1ore);

}
else {

pcb = (tmion cb *) ptail (&llc Di:>x. free cbs); /* get cb */
/* setup m::_setup cxmnani block */ -
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pcb->m;:: setup.atd = Me SElUP;
pcb->m;::-setup.roc: cnt =-lle db.nr of m;::;
for (i ~ 0; i < lIe db.nr of m;::;-i++) {

pcb->m::_setup.nC_id.[i][O] = lle_db.m;::_id[i] [0];
pcb->m;:: setup.m;:: id[i] [1] = lIe db.roc: id[i] [1];
pcb->roc:=setup.roc:=)d[i] [2] = lle=db.m:Cid[i] [2];

}
pcb->m;:: setup.lle cb = pIle cb;
/* pass- ocmnarrl block to 82586 */
cb chain (pcb);

}
break;

default: /* invalid c:pcxrle */
pIle cb->cannecti.on.:response = UC 8 RESR:fiSE;
/* gIve lIe ocmnarrl block back to User */
V (pIle cb->cannecti.on.~re);
break; -

}
}

}

/*
* lIe_cl:hyr ()

** UC ocmnarrl block hamle process, hamles ocmnarrl blocks that are executed
* by tile 82586 am p.rt: in mailbox lIe Di:>x.executed d:ls by tile intermpt
* rnrtine int 586. '!he lIe cxmnam blOcks associated with tile 82586 cxmnam
* blocks are ietumed to tile prcper user, tile database is updated am tile
* ocmnarrl blocks are p.rt: back in mailbox lIe Di:>x.free d:ls. '!he :response field
* of tile lIe cxmnam block is set aoc:x:n:di.n;JlY to tile result of tile execution
* of tile cxmnam block by tile 82586. '!he transmit blffer descriptors with
* blffe:rs of a transmit lIe ocmnarrl block are also returned to tile user, ~
* nust p.rt: them back in tile free tbd list. If no lIe cxmnam block is
* specified (transmit cxmnam block was issued by lIe_revyr) then tile blffers
* am descriptors are returned to tile free tbd list by this process.
*/

statie mUon lIe cb *pIle cb;
statie wrion cb *Pet>; -
statie stnlct tbd *ptbd;
statie unsigned i;

/* lIe ocmnarrl block */
/* 82586 cxmnam block */
/* transmit blffer descriptor */

for (;;) {
/* get executed ocmnarrl block */
pcb = (mUon cb *) pnai.l. (&lle mbx.executed d:ls) ;
switch (pcb->n:p.atd) {- -
case TRANSMIT:

/* update database */
if (pcb->transmit. s5 = 1) {

/* number of collisions exceeded maxinum */
if (lIe db.exc collisions + 1 > lIe db.exc collisions)

lIe=db. exc=collisions++; - -
}
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else if (pd::>->transmit.ok = 1) {
/* frame e:::at'Pletely transmitted */
lIe db. tot serxi++;
if (lIe db~tot serrl < 0)

lIe-db. tot-sem = 0;
if (~>transmi.t.maxcolI > 0)

/* frame transmitEe1 with at least one collision */
if (lIe db.prim collisions + 1 > lIe db.prim collisions)

lIe-db.prim- collisions++; - -
if (pcb->transmi.t.max colI> 1)

/* frame transmitEe1 with IlDre than one collision */
for (i = 1; i < pcb->transmit.max colI; i++)

if (lIe db.sec collisions + 1-> lIe db.sec collisions)
lIe-db. sec- collisions++; - -

}
pIle cb = pcb->transmit.lle cb;
break; -

case cx:NFIGURE:
pIle cb = pcb->configure.lle cb;
break; -

case IA SEIUP:
pIle cb = pcb->ia setup.lle cb;
break; - -

case Me SEIUP:
pIle cb = pcb->m::: setup.lle cb;
break; - -

case N:>P:
pIle cb = pcb->nop.lle cb;
break; -

case TI:R:
pIle cb = pcb->tdr.lle cb;
break; -

case IlJMP:
pIle cb = pcb-><:lunp.lle cb;
break; -

case DI.AGNa>E:
pIle cb = pcb->diagnose.lle cb;
break; -

default:
pIle cb = (mUon lIe cb *) NIIL;
break; -

}
if (pIle cb 1= (mUon lIe cb *) NIIL) {

if (Pcb->nop.ok = 1)-
pIle cb->connection.response = u.c 1 RESFOOSE;

else - --

pIle cb->connection.response = u.c 16 RESFOOSE;
/* give lIe cx:mnarrl block back to user-*/-
V (pIle cb->connection.senJaIi1ore);

}
else if (pcb->nop.a'lXi = 'IRANSMIT) {

/* transmit cx:mnarrl block issued by lle_rcvyr */
ptbd = pcb->transmit. tbd offset;
while (ptbd != (stl:uct tb:i *) NIIL) {

tbd return (ptlxi); /* p.It tbd back in free tbd list */
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}
}
/* pIt oc:mnarrl block in ma;lbmc llc mbx.free cbs */
vmail (&llc_mbx.free_cbs, pcb); - -

}
}

/*
* llc_:revJ>r ()

*
* u.c receive process, hanUes frames that are received by the 82586 am pIt
* in ma;l00x llc mbx.received frames by the i.nternJpt n:uti.ne int 586. If the
* received frame-is a u.c~ IDentification Prot:.cxx>l D:1ta uiU.t or a
* u.c TEST Prot:.cxx>l D:1ta Unit with a valid destination service access point
* address, then a response frane is transmitted. '!he destination sap of this
* frane (first databyte) is set to the soorce sap of the received frane, the
* source sap (secorrl databyte) is set to NUIL SAP (identifies llc sublayer)
* am control (third databyte, = pdu type) is-set to control of the received
* frane. With a XID response frame the information field (remainirg databytes)
* is set to OX81, oxoo. With a TEST response frame the information field is
* set to the information field of the received frame if there are etnlgh
* l:uffers, ot.herwise the information field is anitted. If the received frame
* is a u.c Urmumbered Information Prot:.cxx>l D:1ta Unit with a destination sap
* address which is present in the active sap list am which possesses a post
* llc exmnarrl block, then the post llc ocmnan:i block is renrNed fran the sap
* am :retunled to the user with the received data (= information field of
* the pdu).
*/

llc_:revJ>r ()
{

/* received frame */
/* receive l:uffer descriptor */
/* 82586 transmit ocmnan:i block */
/* post llc cxmnarrl block */
/* transmit l:uffer descriptor */
/* destination sap of received frame */
/* soorce sap of received frame */
/* protocol data mrlt type (oontrol) */
/* receive l:uffer */
/* transmit l:uffer */
/* l:uffer of post llc cxmnarrl block */

}i::I imex; /* l:uffer inlioes */
- /* lagth of received frame */

static stroct fd *pfd;
static stroct rtxl *prtxl;
static mrlon d:> *p::::!:>;
static mrlon llc d:> *pllc d:>;
static stroct tl:d *Ptbd; 
static dlar dsap,

ssap,
pdu-type,
*:rb1ffer,
*tbuffer,
*Pnffer;

static unsigned :rb :i.J'rjex,
static unsigned l~;
static int i;
static OOOIFAN error;

for (;;) {
/* get received frame */
pfd = (stroct fd *) p:nail (&llc_ni:lx.received_frames);
prtxl = pfd->rtxl offset; /* first rtxl */
zb.lffer = (dlar-*) (prtxl->l:uffer address - «1cn;J) get dsO « 4»;
lagth = swap (pfd->lergth field);
dsap = *zb.1ffer; -
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ssap = *(rbuffer+1);
p::lu type = * (rbuffer+2) ;
:rb Irrlex = 3; /* next databyte of frame */
if-(Ien;Jth > 2 && 1en;Jth <= MAX FRM UN && pfd->ok = 1) {

lIe db.tot received++; --
if (lIe db:-tot received < 0)

lIe-db.tot-received = 0;
switch (¢U_type) {
case XIDO PIXJ: /* UC e.xdlarqe identification */
case XID1-PlXJ: /* protocol data unit received */

/* cl'>Sck if destination sap of received frame is valid */
error = '.IRJE;
if (dsap 1= TL SAP)

error = diCk sap (dsap);
if (dsap = NULL-SAP I I dsap = GIDB SAP)

/* null sap or glcbal sap addresS */
error = F7USE;

if (1 error) {
p:i> = (union d:> *) pnai.l (&lle DiJx.f:ree d:>s); /* get d:> */
ptlxl = tJ:rl request 0; - /* get tJ:rl */
tbuffer=(char *) (ptlxl->hlffer aaD:'ess-( (lorg) get dsO«4»;
/* setup transmit hlffer */ - -
*tbuffer = ssap;
*(tbuffer+1) = NULL SAP;
*(tbuffer+2) = ¢U type;
*(tbuffer+3) = OXSl;
*(tbuffer+4) = OXOO;
/* setup transmit hlffer descriptor */
ptlxl->act c::nmt = MIN FRM UN;
ptlxl->eof-= 1; --
ptlxl->next tJ:rl offset = (stroct tJ:rl *) NILL;
/* setup transmit cxmnam block */
pcb->transmit. cm:l = ':mANSMIT;
pcb->transmit. tJ:rl offset = ptlxl;
pcb->transmit.destination aa:Jress [0] =

- pfd->saIrOe_aairess[O];
pcb->transmit.destinatim aa:Jress [1] =

- pfd->saIrOe aairess[I];
pcb->transmit.destinatim aa:Jress[2] = -

- pfd->saJrOe aairess[2];
pcb->transmit.lergth_fie1d = swap (OXOO05); -
pcb->transmit.lle d:> = (unim lIe d:> *) NILL;
/* pass c:xmnan:1 block to 82586 */-
d:>_dlain (p:i»;

}
break;

case TESTO PIXJ: /* UC test protocol data */
case TESTl-PlXJ: /* unit received */

/* cheCk if destination sap of received frame is valid */
error = '.IRJE;
if (dsap 1= TL SAP)

error = diCk sap (dsap);
if (dsap = NULL-SAP I I dsap = GIDB SAP)

/* null sap or glcbal sap addresS */
error = FAlSE;
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if (!error) {
pcb = (lDlion cb *) pnail (&llc_mbx.free_cbs); /* get cb */
ptbd = tlxi_request 0; /* get first tlxi */
tblffer=(dlar *) (ptbd->blffer ad1ress-( (lorg) get dsO«4» ;
/* setup first transmit blffer */ -
*tb1ffer = ssap;
* (t:b.1fferH) = NULL SAP;
* (t:b.1ffert2) = pdu type;
/* setup transmit Oc:mnam block */
pcb->transmit.cmi = 'IRANSMIT;
pcb->transmit. tlxi offset = ptbd;
pcb->transmit.desti.nation ad1ress[0] =

- pfd->scurce_aCk3ress[O];
pcb->transmit.destination address[l] =

- pfd->scurce aCk3ress[1];
pcb->transmit.destination address[2] = -

- pfd->scurce aCk3ress[2];
pcb->transmit.llc cb = (lDlion llc cb *) NILL; -
if (1e.R]th / TffilZE < free tlxis) "(

/* not ern.tgh blffers i"vailable, J'¥) information field */
pcb->transmit.len;Jth field = swap (OXO003);
/* setup transmit tuffer descriptor */ .
ptbd->act camt = MIN FRM UN;
ptbd->eof-= 1; --
ptbd->next_tlxi_offset = (stroct tlxi *) NILL;

}
else {

/* information field is set to received information */
pcb->transmit.len;Jth field = swap (1en;Jth);
/* setup first transinit blffer descriptor */
ptbd->act camt = prtxl->act camt;
ptbd->eof-= prtxl->eof; -
ptbd->next tlxi offset = (struct tlxi *) NILL;
/* setup zest of first transmit blffer */
for (i = 3; i < TffilZE; i++)

*(tbufferti) = *(rbufferti);
/* setup ra:oai.ni..n;r tlxi I S am tb I S */
while (prtxl->eof != 1) {

/* get next transmit blffer descriptor */
ptbd->next tlxi offset = tlxi request ();
ptbd = ptbd->next tlxi offset;
tblffer = (dlar *f (ptl:xi->blffer address -

«lorg) get dsO « 4»;
/* gate next receive blffer desCriptor */
prtxl = prtxl->next rtxl offset;
rbuffer = (dlar *f (prlxl->l:uffer address -

«lorg) get dsO « 4» ;
/* copy rtxl to tlxi */ -
ptbd->act camt = prtxl->act camt;
ptbd->eof-= prtxl->eof; -
ptbd->next tlxi offset = (struct tlxi *) NILL;
/* copy reCeive blffer to transmit blffer */
for (i = 0; i < TffilZE; i++)

*(t:b.1fferti) = *(rbufferti);
}
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/* perfonn paddi.rg */
if (lerxfth < MIN FR-t UN)

ptbd->act_cxiint ;; MIN_FR-t_UN;
}
/* pass c:x:mnarn block to 82586 */
dJ_chain (pcb);

}
break;

case UI mJ: /* UJ: UI protocol data \Dli.t :received */
/* dleCk if dsap is valid am if it contains a post lIe dJ */
pIle_dJ = remJlOSt_dJ (dsap);
if (pIle dJ != (\Dli.on lIe dJ *) NIIL) {

/* ciJpy address fieldS of frame to post lIe c:x:mnarn block */
pIle dJ->post.dsap = dsap;
plle-dJ->post.ssap = ssap;
pIle- dJ->post.destination address [0] =

- - pfd->destination address[0] ;
pIle dJ->post.destination address[l] = -

- - pfd->destination address[l];
plle_dJ->post.destination_address[2] = -

pfd->destination address[2];
pIle_dJ->post. saIroe_ address [0] = pfd->soorc:ii_address [0] ;
pIle_dJ->post. saIroe_ address [J.] = pfd->sa.troe_address [1] ;
pIle dJ->post.saIrOe address[2] = pfd->sa.troe address[2];
/* ciJpy :received data to post lIe dJ b.1ffer *7
P=u!fer = pIle dJ->post.b.1f location;
IX>_index = 0; - -
error = F7U.SE;
while (lX>_index < lerxfth-3 &&

IX> index < pIle dJ->post.b.1f ler¥fth && !error) {
if (rb index = prtid->act cnmt:) {

/*-ern of :receive b.1ffer */
if (prtxi->eof = 1)

/* there is no DD:re data */
error = 'lRJE;

else {
/* get next :receive b.1ffer */
prtxi = prtxi->next rtxi offset;
mutfer = (dlar *) (prtrl->b.1ffer address 

«lon:.J) get=dsO « 4» ;
}

}
if (!error) {

/*~ byte */
* (P=u!fer+P:> index) = * (mutfer+-m_index) ;
IX> index++; -
m=index++;

}
}
plie dJ->post.actual len;Jth = IX> index;
if (ii> index < lergtii-3 && !error)

/*-b.1ffer was too small */
pIle dJ->post.response = UJ: 4 RES~;

else if (error) --
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}
}

/* :received frame was not CCITI'lete */
pUc cb->post.response = u.c 0 RESR':NSE;

else - --

pIle_cb->post. response = u.c_1_RESR':NSE;
/* give lIe c:x:mnarrl block back to user */
V (pUc cb->post.serDaIDore);

}
break;

}
}
/* add frame to :receive frame area */
add fd (pfd);
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1*****************************************************************************
* ** M)IlJI.E TEST. C *
* ** lorg = oonvct1 (char) - convert character to lorg. *
* l.U1Signed = :read mnnber () - Read. hexadec:ilnal. mnnber fran the console. *
* test init () - Initialisation. *
* testlyr () - Execute a cx:mnarrl entered at the console. *
* test2yr () - Print received data to the console. *
* *
*****************************************************************************1

:#include "defs.h"
:#include "lle.h"

extern proceed ();
extern :read_char ();

1* assembler routine, Perfo:rms a process switch *1
1* assembler routine, :reads a character entered at

the console connected to the 186 I/O Disk l:xm:d *1

statie union lIe d:> *Post d:>;
statie char b.1ffer [1497];

statie SEMFH :received;

statie SEMFH finished;

1* post lIe cxmlDiUn block *1
1* b.1ffer of post lIe cxmnarrl block, used for

storirr;J :received data *1
1* used to wait for the post lIe cxmnarrl block

to be returned by the lIe sublayer *1
1* used to wait for a lIe cxmnarrl block to be

executed by the lIe sublayer *1
1* irrlicates if the post lIe cxmnarrl block is

free or if it has been acX1ed to a sap *1

extern stroct. lIe_mbx lIe_DiJx;

1*
* lorg = oonvctl (char)

** convert a \D'lSigned character (OXOO - OXff) to l~.

*1

1<:n;J
convctl (character)

char character;
{

lorg 1;

1 = (lorg) « (\D'lSigned) character) & OXOOff);
return (1);

}

1*
* unsigned = :read_mnnber 0
** Reads an unsigned hexadec:ilnal. I1UIIi:ler fran the console. only the four last
* entered digits are used. If an unva1.id mnnber is entered or nothi.rg is
* entered, the value 0 is returned.
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*1

unsigned
read number ()
{

static unsigned rn.nnber, digit;
static d1ar c;

number = 0;
c = 0;
While (c 1= 13) {

c = read d1ar 0;
While (c- 0) {

proceed ();
c = read d1ar 0;

}
if (c 1= 13) {

if (c >= '0' & c <= '9')
digit = c - '0';

else if (c >= 'a' &c <= 'f')
digit = c - 'a' + 10;

else digit = 0;
rn.nnber = (rn.nnber «4) I digit;

}
}
retun1 (nuni:>er);

}

1*
* test init 0
*1

test_ init ()
{

received = 0;
finished = 0;

}

1*
* testlJlr ()
** Test prcx::ess 1, executes a c:x:mnarxi that is entered at the console oannected
* to the 186 I/O Disk board. '!he cxmnarrl is executed by const.rocti.rq a u.c
* ccmnarxi block, which is passed to the LI.C sublayer (except for c:x:mnarxi ''b'').
* When the c:x:mnarxi is not the ''p'' oc:mnarxi, then the process waites lD'ltil the
* LI.C ccmnarxi block is returned by the LI.C sublayer an::l the process reports
* the result of the execution of the c:x:mnarxi by printinl a message to the
* console. With the "p" cxmnarrl, the process doesn't wait lD'ltil the LI.C
* ccmnarxi block is returned (this is done by process test2Jlr) •
*1

test1Jlr ()
{

static BX>IEAN error;
static st:ruct tbd *Ptbd;
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statie union lIe c::b *pIle c::b;
statie d1ar e, cXimnarxi, *tlJu.ffer;
statie unsigned mnnber, object id, m:xie, value[3];
statie int i; -

post c::b = (union lIe c::b *) pnail (&lle mbx.free lIe cbs);
post=free = 'IRJE; - - --

for (;;) {
print t ("\J'lent,er: ");
/* walt for c::cmnarrl to be entered */
c::x:mnani = read d1ar ();
while (cxmnam- 0) {

prcx::eed ();
ccmnan:i = read char ();

}
/* wait for carriage return to be entered */
e = 0;
while (e != 13) {

e = read char 0;
while (c 0) {

prcx::eed ();
e = read char ();

}
}
switdl (ccmnarrl) {
case Ih l

: /* HEIP */
/* print list of available oc:mnarrls */
print t (lie - connect\n");
print-t (lid - disoormect\n");
print=t (lit - transmit\n") ;
print_t (lip - post\n") ;
print_t (IIi - ia setup\n");
print t ("a - DC aci::l\n");
print=t (lir - DC l:elOOVe\n") ;
print_t ("f - configure\n");
print t (I'b - database aocess\n") ;
break;

case lei: /* cx:RmCI' */
/* get a lIe ccmnarrl block */
pIle c::b = (union lIe c::b *) pnai.l (&lle IIi:»c. free lIe cbs) ;
/* setup connect lIe- cxmnam block */ - --
pIle c::b->connection.qx:xxie = I1C CXHm::.l';
pIle- c::b->connection. semap,ore = &finished;
print t ("enter sap in hex notation: II);
pIle Cb->cannection.sap = read mlJl'iJP.r ();
/* Pit lIe c::b in nailbox lIe nbc.lle c::b queue */
vmail (&lle IIi:»c.lle c::b queue~ pIle cb) ;-
/* wait for-lIe c::b to be executed by the lIe sublayer */
P (&finished);
if (pIle c::b->oonnection.response = I1C 1 RES~)

print t ("sucoesfu1l cormection\n"); -
else -

print t ("connection failed\n") ;
/* return-lIe c:xmnarn block */
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vmail (&lle ntlx.free lIe cbs, pIle d:»;
break; - - - -

case Ide: /*D~ */
/* get a lIe ccmnan::l block */
plle_d:> = (union lle_d:> *) pnail (&lle_ntlx.free_lle_cbs);
/* setup disconnect lIe cxmnarxi block */
pIle_d:>->connecti.on. opcode = LIe_D:rscx:.tmECr;
pIle d:>->connecti.on.semaptore = &finished;
print_t ("enter sap in hex notation: II);
pIle d:>->connection.sap = read number ();
/* Pit lIe d:> in rna; lbox lIe nbc.lle d:> queue */
vmail (&lle nt»c.lle d:> queue~ pIle cb) ;-
/* wait for-lIe d:> to be executed by the lIe sublayer */
P (&finished);
if (pIle d:>->connection.response = LIe 1 RES~)

print t ("~full disconnection\i1");
else -

print t (llinvalid disoonnecti.on\n") :
/* return-lIe ccmnan::l block */
vmail (&lle ntlx.free lIe cbs, pIle d:»;
break: - - - -

case 'p': /* :EQ;T */
if (post free) {

/* setup post lIe cxmnan:l block */
post d:>->post.qx:xxie = LIe RID :EQ;T;
post- d:>->post. serrJaIi'1ore = &reciaived;
post- d:>->post.J:uf len:fth = 1497;
post- d:>->post.J:uf-location = &roffer[O];
print t (llenter sap in hex notation: ");
post d:>->post.dsap = read number ():
/* Pit lIe d:> in mailbox lIe ntlx.lle d:> queue */
vmail (&lle ntlx.lle d:>~ post cb);-
/* post lIe- d:> is iii uSe */ -
post free = FAISE;

}
break;

case Ii': /* IA SEIUP */
/* get a lIe ccmnan::l block */
pIle d:> = (union lIe d:> *) pnail (&lle ntlx.free lIe cbs) ;
/* setup ia setup lIe cxmnan:l block */- --
pIle d:>->address.qx:xxie = LIe IA SEIUP;
plle-d:>->aCkiress.semaptore = &fi1ii.shed;
print t ("enter aCkiress[O] in hex notatioo: ");
~ = read rn.nnber ():
plle_d:>->aan-ess.aCkiress[O] = swap (nnmber);
print t ("enter aCkiress[l] in hex notatioo: ");
n.nnber = read number ();
pIle d:>->aan-ess.aCkiress[l] = swap (rn.nnber);
print t ("enter aCkiress[2] in hex notation: ");
IUIlIIber = read rn.nnber ();
pIle d:>->aan-ess.aCkiress[2] = swap (mnnber);
/* Pit lIe d:> in mailbox lIe ntlx.lle d:> queue */
vmail (&lle ntlx.lle d:> queue~ pIle dJ);-
/* wait for-lIe d:> to be executed by the lIe sublayer */
P (&finished);
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if (pIle cb->address.response = u.c 1 RES:roNSE)
print_t ("succesfull ia setup\n");-

else
print_t (llerror occured\n") ;

/* return lIe canmarxi blcx::k */
vmail (&lle mbx.free lIe c::rs, pIle dJ);
break; - - - -

case 'a': /* Me AID */
/* get a lIe c:c:mnarxi blcx::k */
plle_dJ = (union Ile_dJ *) pnai.l. (&lle_mbx.free_Ile_c::rs);
/* setup m:: add lIe c:c:mnarxi blcx::k */
pIle d:>->add"ress.qxxXle = u.c Me AID;
pIle- d:>->address. sema);ilore = &fi.iiished;
print_t ("enter address[O] in hex rx:Jtation: ");
m.nnber = read m.nnber ();
pIle d:>->~.address[O]= swap (number);
print t ("enter address[l] in hex rx:Jtation: ");
~ = read number ();
plle_d:>->~.address[l]= swap (number);
print t ("enter aairess[2] in hex rx:Jtation: ");
l'll..1ll'II:E = read number ();
pIle d:>->a~.aairess[2]= swap (rn.nnber);
/* Pit lIe dJ in ma;lOOx lIe lIi»c.lle dJ queue */
vmail (&lle mbx.lle dJ queue:- pIle eE);-
/* wait for-lIe dJ to be exeart:ed ~ the lIe sublayer */
P (&finished);
if (pIle d:>->aairess.response = u.c 1 RESm:JSE)

print_t ("succesfull m:: add\n");- -
else

print t ("error occured\n");
/* return-lIe oc:mnarrl blcx::k */
vmail (&lle mbx.free lIe c::rs, pIle dJ) ;
break; - - - -

case 'r': /* Me REHJVE */
/* get a lIe oc:mnarrl blcx::k */
pIle dJ = (union lIe dJ *) pnai.l. (&lle lIi»c.free lIe c::rs);
/* setup m:: :renove lIe ca1lDiUn blcx::k *7
pIle d:>->add"ress.qxxXle = u.c Me REHJVE;
plle=d:>->address.~re = &fi.iiished;
print t ("enter aairess[O] in hex rx:Jtation: ");
l'lln'lIbei= = read m.nnber ();
pIle d:>->~.address[O]= swap (rn.nnber);
print_t ("enter address[l] in hex rx:Jtation: ");
m.nnber = read number ();
pIle d:>->~.address[l]= swap (m.nnber);
print t ("enter address[2] in hex rx:Jtation: ");
~ = read rn.nnber ();
pIle d:>->~.aairess[2]= swap (rnmb='..r);
/* Pit lIe dJ in mailbox lIe lIi»c.lle dJ queue */
vmail (&lle mbx.lle dJ queue:- pIle eE);-
/* wait for-lIe dJ to be exeart:ed ~ the lIe sublayer */
P (&finished);
if (pIle d:>->address.response = u.c 1 RESm:JSE)

print t ("succesfull DC rem:JV'e\n">";
else
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print t ("error occu:red\n") ;
/* :return-llc c:x:mnarrl block */
vmail (&llc mbx. free llc cbs, pllc cb) ;
break; - - - -

case 'f': /* ~GURE */
/* get a llc c:x:mnarrl block */
pllc_d:> = (union llc_cb *) pnai.l (&llcy'lbx.free_Ilc_cbs);
/* setup oonfigure llc c:x:mnarrl block */
pllc cb->configure.cp:::ode = LI.C ~GURE;
pllc-d:>->configure.semapm:re = &finished;
print_t ("enter data[O] in hex notation: ");
pllc_d:>->configure.data[O] = read_rnnnber 0;
print t ("enter data[l] in hex notation: ");
pllc_d:>->oonfigure.data[l] = read_rnnnber 0;
print_t ("enter data[2] in hex notation: ");
pllc_d:>->oonfigure.data[2] = read_number 0;
print_t ("enter data[3] in hex notation: ");
pllc d:>->oonfigure.data[3] = read rnmi)er 0;
print t ("enter data[4] in hex notaticm: ");
pllc d:>->configure.data[4] = read rnmi)er 0;
print_t ("enter data[5] in hex notaticm: ");
pllc d:>->oonfigure.data[5] = read rnmbp.r 0;
/* tiit llc cb in mailbox llc D'bx.Ilc d:> queue */
vmail (&llc D'bx.llc d:> queue~ pllc d:»;-
/* wait for-Ilc cb to be executed by the llc sublayer */
P (&finished);
if (pllc d:>->oonfigure.:response = LI.C 1 RE.SR:NSE)

print t ("suooesfull oonfigure\n")-; -
else -

print t (llerror occu:red\n") ;
/* :return-llc oc:mnarxl block */
vmail (&llc D'bx. free llc cbs, pllc d:» ;
break; - - - -

case 'b': /*~ ACCESS */
print t ("enter d:>ject id in hex notaticm: ");
d:>jeet id = read I'lUIli:ler ();
print t ("enter iOOde (R=O, RC=1): ");
m:xie ~ read I'lUIli:ler ();
/* acx::leSS database */
error = llc db acx::leSS (d:>ject id, IOOde, value);
if (error) - - -

print t (llerror occu:red\n") ;
else { -

if (d:>ject id = OX2002) {
/* prllit 6 byte aarress */
print t (''host id = ");
~ = swap (value[O]);
print v «101'l1) number, ZEIUIEX, 4);
~ = swap (value[1] ) ;
print v «101'l1) rnnnber, ZEIUIEX, 4);
~ = swap (value[2]);
print v «101'l1) 1'lUIli:ler, ZEIUIEX, 4);
print:=t ("\n");

}
else if (d:>ject_id = OX2001 II d:>ject_id = OX2003 II
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/* print 4 byte value */
print t ("value = ");
print-v « «10IXJ) value[1] ) *65536+value[0] ), DECIMAL, 10);
print=t ("\n");

}
else {

/* print 2 byte value */
print t ("value = ");
print-v «10IXJ) value [0] , DECIMAL, 5);
print=t ("\n");

}
}
break;

case 't': /* 'IRANSMIT */
/* get a lIe cx:mnan:i block */
pIle cb = (union lIe cb *) pnail (&lle ll'bx.free lIe cbs) ;
/* get, a transmit Mfer descriptor with transmit Mfer */
ptl:xi = tlxi_request 0;
tblffer = (dlar *) (ptbd->mffer ackJress - «lag) get_ds 0 « 4»;
/* setup transmit lIe cx:mnan:i blOck */
pIle cb->transmit.qxxxie = ILC 'IRANSMIT;
plle-cb->transmit.sernaphore = &finished;
pIle- cb->transmit. tlxi offset = ptbd;
print t ("enter aa:lreSs[0] in hex n::rt:ation (xmIX = OQaa): ");
~ = read IlUI'li:>er ();
pIle cb->tranSmi.t.destinatioo ackJress[O] = swap (number);
print_t ("enter ackJress[l] in-hex n::rt:atioo (xmIX = 0000): ");
number = read number ();
pIle cb->tranSmi.t.destinatioo ackJress[l] = swap (1lUI'li:>er);
print_t ("enter ackJress[2] in-hex n::rt:atioo (xmIX = 3d27): ");
number = read IlUI'li:>er ();
pIle cb->tranSmi.t.destinatioo ackJress[2] = swap (number);
print t ("enter hexadecimal l~ of data: ");
I'lUIDl:leX = read number ();
pIle_cb->tranSmi.t.lergth = 1lUI'li:>er;
/* setup transmit mffer descriptor */
ptl:xi->act cnmt = number;
ptl:xi->eof-= 1;
ptl:xi->next tlxi offset = (struct tlxi *) NILL;
/* setup transmit mffer with connecti.oo Request TmJ */
*(tblffer+O) = OXfe;
*(tblfferH) = OXfe;
*(tblffer+-2) = 0x03;
*(tblffer+-3) = OXOO;
*(tblffer+-4) = 0X1b;
*(tblffer+-5) = axel;
* (tblffer+-6) = OXOO;
*(tblffer+-7) = OXOO;
*(tblffer+-8) = OXC2;
* (tblffert9) = oxad;
* (tblffer+-10) = OX42;
*(tblffer+-11) = OXC2;
*(tblffer+-12) = 0x02;
* (tblffer+-13) = OXSO;
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* (thuffer+14) = OXOO;
* (thuffer+15) = OXC1;
* (thuffer+16) = 0x02;
*(thuffer+17) = OXS1;
* (thuffer+18) = OXOO;
*(thuffer+19) = OXCO;
* (thuffer+20) = OX01;
*(thuffer+21) = OXOb;
* (thuffer+22) = OXC6;
*(thuffer+23) = OX01;
* (thuffer+24) = 0x02;
* (thuffer+25) = OXC4;
* (thuffer+26) = OX01;
* (thuffer+27) = OX01;
*(thuffer+28) = OXC3;
* (thuffer+29) = 0x02;
* (thuffer+30) = 0X17;
*(thuffer+31) = OXSb;
print t ("enter hex mnnber of bytes to be dlarged (fran byte 0): ");
l'lUIlllJer = :read m.nnber ();
for (i=O; i <nliIti:>er; i ++) {

print t ("enter hexadecimal byte") ;
print-v «lon:;J) i, DEX::IMAL ,3);
print-t (": ");
* (tbiffer+i) = :read_m.nnber 0;

}
/* p.rt: 11e dJ in majlbox 11e DiJx.11e dJ queue */
vmail (&lle DiJx.11e dJ queue-; p11e d);-
/* wait for-lIe dJ to be executed by the lIe sublayer */
P (&finished);
if (pIle d>->transmit.response = UC 1~)

print_t ("sucx:~full transmitte::l\ii"f;
else

print_t ("error ocx::ured\n") ;
/* return transmit blffer descriptor with transmit blffer */
tbd return (ptbd);
/* return lIe cxmn;un block */
vma.il (&lle DiJx.free lIe dJs, pIle dJ) ;
break; - - - -

}
}

}

/*
* test2J>r 0
*
* Test process 2, waites for a post UC c::x::mnan:l block to be :returned by the
* LIe sublayer. If the post LIe 0CIIIlIal'rl block reports no error, the
* received data is print to the console am the post LIe 0CIIIlIal'rl block is
* :returned to the LIe sublayer.
*/

test2J>r ()
{

statie int i;
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}

static lag 1;
static unsigned number;

for (;;) {
/* wait for post llc cxmnarxi block to be :returned. */
P (&received);
if (post cb->post. response = LI.C 0 RES~)

/* pOst llc CXJ1'IIli'U'D block is oot in use */
post free = 'IRJE;

else { -
/* print contents of received llc ui pclu to console */
if (post cb->post.response = LI.C 4 RES~)

print t ("\ntnmcated llc ui iXfu received fran ");
else -

print t ("\nllc ui pclu received fran ") ;
number = Swap (post_cb->post. soorce_address[0]) ;
print v «lag) number, ZEH:>HEX, 4);
l'D.lIl'Ib& = swap (post cb->post. soorce address[l]) ;
print v «lag) I'll.miier, ZEH:>HEX, 4);
l'D.lIl'Ib& = swap (post cb->post.soorce address [2] ) ;
print v «lag) I'll.miier, ZEH:>HEX, 4);
print-t (II_II);
1 = 00nvet1 (post cb->post.ssap);
print v (1, ZERaiEK, 2);
print-t (II for ") ;
~ = swap (post cb->post.destination address[O]);
print_v « lag) rnnnFer, ZEH:>HEX, 4); -
rnJlTlber = swap (post cb->post.destination address[l]) ;
print v «lag) I'll.miier, ZEH:>HEX, 4); -
mDTthp.r = swap (post cb->post.destination address[2]) ;
print v «lag) I'll.miier, ZEH:>HEX, 4); -
print-t ("_");
1 = 00nvet1 (post_cb->post.dsap);
print v (1, ZEREEX, 2);
print-t ("\n\n");
for (I = 0; i < post cb->post.actual lergth; i++) {

1 = convctl (blffer[i]); -
print_v (1, HEX, 4);

}
print t (II\n");
/* :retw:n post llc d> to sap so next llc ui pclu can be received */
vmail (&llc_DiJx.llc_d>_queue, post_d»;

}
}
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APPENDIX A - BET AANSLUITEN VAN EEN TERMINAL OP DE INTEL 310

Voor de aansluiting van terminals beschikt de Intel 310 over zes
seriele poorten. Twee van deze pborten bevinden zich, net als de
parallelle poort, op de Processor Board. Dit zijn de poorten
console en ttyfO. De andere vier poorten, te weten ttyaO, ttya1,
ttya2 en ttya3, bevinden zich op de 544 Intelligent
communications Controller Board. Welke terminals op welke poorten
zijn aangesloten wordt bijgehouden in de files jetcjttys,
jetcjttytype en jetcjtermcap. In de file jetcjttys staat vermeld
op welke poorten een terminal is aangesloten en op welke baudrate
ze werken. In de file jetcjttytype staat voor elke poort vermeld
welk terminal type op die poort is aangesloten. Voor de poorten
waarop geen terminal is aangesloten is een default type vermeld.
De file jetcjtermcap tenslotte bevat voor elk terminal type dat
in jetcjttytype kan voorkomen een beschrijving. zorn beschrijving
bestaat uit een lijst namen, waarmee naar het type gerefereerd
kan worden, gevolgd door een reeks capabilities. Deze
capabilities geven weer hoe de terminal aangestuurd moet worden.
Er zijn drie typen capabilities. Het eerste type is boolean. Door
deze capabilities in de beschrijving op· te nemen wordt de
aanwezigheid van een bepaalde terminal instelling aangegeven. Zo
geeft de capability bs weer dat de terminal het backspace
karakter kent. Het tweede type capability is de string. Aan deze
capabilities moet een string van controle tekens toegekend worden
die nodig zijn om de terminal een bepaalde actie te laten
uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is de capability dl, die wordt
gebruikt voor het wissen van een regel op het scherm. Het derde
en laatste type capability is numeriek. Aan deze capabilities
moet een numerieke waarde worden toegekend. Een voorbeeld hiervan
is de capability Ii die het aantal regels op het scherm
weergeeft. Een overzicht van aIle capabilities is te vinden in
het File Reference Manual vanaf bladzijde 12. De procedure voor
het aansluiten van een terminal is te vinden op bladzijde 10-7
van de System Administrator's Guide.

In de huidige situatie zijn twee Teco VA120 video display
terminals aangesloten op de poorten console en ttyfO van de
computer. Van dit terminal type is een beschrijving samengesteld
die is opgenomen in de files jetcjtermcap en jetcjtermcap.va120.
De file jetcjtermcap.orig bevat de originele versie van de
termcap file (zonder de VA120 beschrijving). De waarden van de
verschillende string capabilities uit de beschrijving zijn terug
te vinden op de bladzijden 62 tjm 86 van het Operating Manual van
de VA120.

De instelling van de drie set-up menu's van de VA120 is als
voIgt:

SET-UP A:

tabs om de acht karakterposities
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SET-UP B:

V1.0 MODEM PRINTER

P=8N T= 9600 R= 9600 FDX A P=8N T/R= 1200

1 0101 2 0111 3 0100 4 0100 5 1010 6 1010 7 1010

SET-UP C:

A 0110 BOllI C 0000 D 0110

De aansluiting van de terminal op de computer is als voIgt:

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

8
20 20

Intel 310 VA120
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