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SAMENVATTING

Dit document bevat een verslag van mijn afstudeerwerk in de
periode van maart 1987-maart 1988 op vakgroep Digitale Systemen
aan de Technische Universiteit te Eindhoven. De titel van de
afstudeeropdracht: Een kleinschalig Local Area Network voor
Personal Computers.

Door bestudering van de diverse netwerklagen kan er een beter
inzicht worden verkregen in de opbouw van LAN's en de
problematiek die zich voordoet bij PC-netwerken, waarbij het
netwerkverkeer afgehandeld wordt door de Pc. Een van de
belangrijkste factoren die hierbij een rol speelt is de overhead
voor de PC ten gevolge van de communicatieprotocollen. Een
Personal Computer mag niet te veel belast worden door het
netwerkverkeer. Daarom moet er gekozen worden voor eenvoudige
communicatieprotocollen en protocolondersteunende hardware. Bij
hogere transmissiesnelheden neemt de overhead voor de PC ook toe.

Het beste MAC (Medium Access Control)-protocol voor een PC
netwerk is een contention-protocol, bijvoorbeeld CSMA/CD of
CSMA/CA, omdat hierbij de overhead ten gevolge van de
protocolafhandeling door de PC het kleinste is in vergelijking
tot andere MAC-protocollen. CSMA/CD wint steeds meer aan
populariteit bij de geintegreerde bouwstenen. Bij kleine
netwerken is een CSMA/CA methode in combinatie met een stop-and
wait protocol goed bruikbaar.

Busnetwerken zijn eenvoudiger toepasbaar dan ringnetwerken. Het
gebruikte transmissiemedium bepaalt de maximum toelaatbare
frequenties. De interface naar het netwerk geeft een grens voor
het maximaal aantal stations dat kan worden aangesloten.

Na bestudering van de netwerklagen is gestart met een
implementatie van een eenvoudig netwerkkaart. Er is hierbij
gekozen voor halfduplex synchroon dataverkeer over een basisband
bus-netwerk. In verband met de tijd zijn aIleen de hardwarelaag
en de MAC-Iaag verder uitgewerkt. Er is een communicatiekaart
ontworpen die serieele communicatieprotocollen zoals HDLC
ondersteunt en waarmee diverse implementaties van de MAC-Iaag
mogelijk zijn. De kaart bevat een communicatiecontroller Z8530,
waarmee zowel op interruptbasis als op DMA-basis kan worden
gecommuniceerd. Daarnaast bevat de kaart een timer en een RS-422
interface. De timer kan worden gebruikt voor timeoutinterrupts,
voor het zenden van pulsen en voor de generatie van kloksignalen.
Het netwerk is geschikt voor minimaal 10 aansluitingen en een
lengte van ongeveer 200 meter. De transportsnelheid is III
Kbit/sec. Met toevoeging van extra hardware kan dit verhoogd
worden tot 1 Mbit/sec.

De MAC-Iaag kan worden geimplementeerd volgens meerdere
algorithmes .zoals CSMA/CA, TDM met tijdslot-reservering of token
passing, uitgaande van een busnetwerk. Een CSMA/CA (Carrier Sense
MUltiple Access/Collision Avoidance) protocol is geimplementeerd.
Er is een eenvoudig testprogramma geschreven voor het zenden en
ontvangen van een buffer. De LLC-Iaag is niet geimplementeerd.
Het stop-and-wait protocol wordt hiervoor aanbevolen.
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Hoofdstuk 0

HO. INLEIDING.

Als afstudeeronderwerp heb ik gekozen voor een combinatie van
software en hardware onderzoek op het gebied van de
datacommunicatie. Door een algemeen groeiende belangstelling naar
Local Area Netwerken en mijn interesse op dit vakgebied werd de
uiteindelijk formulering: een kleinschalig LAN voor PC's.
Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een beter inzicht
betreffende de implementatie van LAN's voor Personal Computers.

Het werkplan was als volgt: Bestudering van de opbouw van Local
Area Netwerken, waarna een mogelijke implementatie beter
wordt bestudeerd en uitgewerkt. Ter afbakening van het werkgebied
is alleen qekeken naar kleinschaliqe basisband netwerken, die
bijvoorbeeld op de afdeling Digitale Systemen (EB) van het gebouw
Elektrotechniek kunnen worden gebruikt. Binnen de afdeling EB kan
volstaan worden met een netwerk met een lengte van enkele
honderden meters.

Een computernetwerk voor PC's biedt de volgende voordelen:
- Toegang tot data en programma's in andere, op het netwerk

aangesloten, computerapparatuur.
Communicatie met andere netwerkgebruikers.
Gezamelijk qebruik van dure randapparatuur en databases, zoals
laserprinters en harddisks.

PC 3

o
PC 2oPC 1o

Dot-matrix Dot-mo.trlx Dot-matrix

I ~~ I §Eat- I ~r-Printer Printer Printer

I I I

......
PC 4

D Dot-matrix PC 5

r Printer g
I:;;-~

60mB
~ """-

~ Ho.rd Dlik ~
~

ED ~
~

laser Printer
~

Print Server

figuur 1. Voorbeeld van een communicatienetwerk voor PC's.
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- max. aantal aansluitingen.
- max. totale lengte.
- max. transmissiesnelheid.

Het netwerk wordt aangeschaft om bepaalde
voIgt de aard van de service die het netwerk

- Functionaliteit:
redenen. Hieruit
moet bieden.

De belangrijkste aspecten bij de opbouw van een computernetwerk
zijn:
- Kosten van het netwerk ( zowel hardware als software).
- Performance van het systeem. Van belang hierbij is onder andere

de transmissiesnelheid en de overhead ten gevolge van
protocollen.

- Afmetingen van het netwerk:

Bij de opbouw vaneen computernetwerk van PC's dienen de diverse
netwerklagen op elkaar afgestemd te zijn, zodanig dat de data op
transparante wijze tussen 2 stations kan worden getransporteerd.
Bij de planning van het computernetwerk kan er eerst worden
uitgegaan van een op zichzelf staand netwerk, waarbij
communicatie tussen computers kan plaatsvinden via een
transportservice. De onderste lagen van het OSI-model zullen
daarom eerst aan bod komen. Hierbij wordt ook gekeken naar de
aanwezige standaarden, zoals de IEEE 802 standaarden, en de
technieken die hierbij toegepast worden.

In hoofdstuk 1 worden eerst een aantal algemene technieken voor
de opbouw van een netwerk bekeken. In hoofdstuk 2 worden een
aantal aspecten, zoals kosten, performance, functionaliteit en
afmetingen van het systeem nader bekeken. Hoofdstuk 3 behandelt
de fysieke laag. In hoofdstuk 4 worden enkele netwerk access
methoden nader bestudeerd. Een beschrijving van data link
protocollen wordt gegeven in Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft
de LLC-interfaces. Hoofdstuk 7 geeft een beschrijving van een
connection-oriented transportservice. Tenslotte wordt in
hoofdstuk 8 ook de applicatielaag, waarbinnen de userinterface en
applicaties zoals filetransport aanwezig zijn, bekeken. Dit alles
leidt dan tot de keuze voor de realisatie van de onderste lagen
van het netwerk, hetgeen beschreven wordt in hoofdstuk 9. Na
deze theoretische beschouwingen voIgt in hoofdstuk 10 een
beschrijving van een netwerkkaart waarmee diverse
protocolimplementaties mogelijk zijn. Hoofdstuk 11 geeft een
uitvoerige beschrijving van de software voor de onderste
netwerklaag, de besturing van de hardware. Hoofdstuk 12 behandelt
de implementatie van de MAC-Iaag. In hoofdstuk 13 komt het
geschreven testprogramma aan de orde. Hoofdstuk 14 bevat de
conclusie van dit verslag + mogelijke vervolgprojecten. Bijlage A
geeft een overzicht van de geschreven software. Bijlage B bevat
de schema's van de gebouwde communicatiekaart.
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Hoofdstuk 1

H1. Algemene opbouw van een computernetwerk.

In dit hoofdstuk worden de diverse netwerklagen en enkele veel
gebruikte technieken bekeken.

1.1 Opbouw van een netwerk in lagen.

De opbouw van een communicatie-netwerk wordt aan de hand van de
lagen van het OSI-model bekeken. Hierbij wordt tevens de indeling
gehanteerd gegeven door het IEEE 802 committee.

IEEE 802

hogere lagen

ILogical link control 1

1----------------------1
IMedia access control I
1----------------------1
IPhysical signalling I
1----------------------1
IMedium attachment unitl

OSI

data link laag

fysieke laag

I
medium (b.v. coax- of twisted-pair kabel )

figuur 2. Opbouw van een LAN volgens het IEEE 802 model.

De verdeling van een netwerk in lagen maakt het mogelijk om de
lagen als modules te beschouwen die met elkaar verbonden zijn
door middel van interfaces.

1.2 Fysieke laag.

Deze laag bestaat uit het transmissiesysteem dat gebruikt wordt
voor het informatietransport. Hierbij kunnen diverse media
gebruikt worden, zoals coax-kabel, glasfiberkabel of twisted
pair kabel. Er kunnen twee systemen onderscheiden worden: basis
band of breedband communicatie. Bij basisband wordt de informatie
gecodeerd en direct op de communicatielijn geplaatst. In een
breedband systeem wordt de informatie na codering gemoduleerd op
een hoogfrequent signaal. Voor een klein netwerk is dit niet
nodig en bovendien te duur. In het vervolg wordt hier breedband
communicatie buiten beschouwing gelaten.
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Bij basisband systemen is er meestal maar 1 transmissiekanaal,
zodat gecommuniceerd wordt op halfduplex basis.

De meest gebruikte netwerkstructuren zijn:
-ring netwerk
-bus netwerk
-ster netwerk

bus netwerk:

Dit is de simpelste netwerk-topologie. . Een pakket dat wordt
verzonden wordt door alle stations gezien. Een busnetwerk is
passief, dat wil zeggen: Er zijn geen actieve elementen aanwezig
die het signaal versterken. Hierdoor wordt de afmeting van een
busnetwerk beperkt (tot ongeveer 500 meter).

ring topologie:

De data wordt in een richting gezonden. Een pakket wordt
verzonden van station tot station. Ring-netwerken bevatten
actieve componenten: Het signaal wordt geregenereerd door
aanwezige repeaters. Hierdoor kan een ringnetwerk een grotere
omvang hebben dan een busnetwerk.

ster netwerk:

In een sternetwerk vindt alle communicatie plaats via een
centraal knooppunt. Het sternetwerk kent 2 belangrijke nadelen:
- Er is een centraal station nodig.
- Alle stations hebben een verbinding naar dit centrale station,
zodat relatief veel kabel nodig is.
In sommige gevallen kan een sternetwerk toch gunstig zijn
(paragraaf 1.9.2).

PC
o

PC PC
o 0

.~~
~8US
PC PC

figuur 3. Bus- , ring- en ster-netwerk.
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CODERING VAN DE DATA:

De belangrijkste redenen voor codering van het signaal zijn:
-gecodeerd signaal is minder ruisgevoelig.
-mogelijkheid tot afleiding van kIoksignaal.
-betere errordetektie mogelijk.
-spectrum: kleinere bandbreedte, geen DC component.
-kosten en complexiteit.

Enkele coderingstechnieken die
gebruikt worden:
-Manchester codering
-NRZI (Non Return Zero Insertion )
-NRZ (Non Return Zero )

bij basisband-communicatie

NRZI codering:

NRZI codering specificieert dat het signaal-niveau niet verandert
bij het uitzenden van een binaire 1, en weI verandert bij het
uitzenden van een binaire o.

Manchester codering:

Halverwege de bittijd vindt eraItijd een niveau-overgang plaats.
Hierdoor is er kIokfrequentie af te Ieiden uit het datasignaal.
Omdat er twee niveauovergangen per bittijd kunnen zijn is de
maximale frequentie waarmee de data getransporteerd kan worden
gehalveerd.

1 0 1 0 1 1 0 0

a
(a)

-a

8

(b)
-8

a
(c)

-a

figuur 4. (a)NRZI ;(b)NRZ ; (c) Manchester codering.
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1.3 Data link laag.

Deze laag kan ingedeeld worden in twee sublagen, Medium Access
Control (MAC) en Logical Link Control (LLC).
De MAC-sublaag voorziet in een transportmechanisme voor de data
en controleert de manier waarop zenders gebruik maken van het
datatransmissiesysteem. De LLC-sublaag voegt aan de MAC-sublaag
een foutencontrole en een end-to-end flow control toe.

MAC-LAAG:

Omdat er maar 1 transmissie-kanaal is in basisband-systemen,
dient er een methode te zijn waarop de beschikbare bandbreedte op
een eerlijke en zo optimaal mogelijke wijze over de diverse
stations verspreid wordt.

Veel toegepaste verdelingsmethoden:
-CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detect)
-Token passing
In hoofdstuk 4 worden diverse netwerk access methoden beschreven.

Voorbeeld: Token-passing ring [10]:
f'"T.... f....'

Sto.ttlng
Debmlter

Ace...
Control

Ending
Debmltflf

Frome DeIllnoUoft s-c.C__ Addr_ AdcI<-. DaIo
I bjjI. 6 bjjIN 6 bjjIN

lu•.\I Toke" fotlllcr.t
(lNerted by ItQtlon)

u
figuur 5. Token pakket bij ringnetwerk.
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Als er geen data verzonden hoeft te worden wordt er een "free
token" van station naar station gezonden. Als een station data
wil verzenden verandert hij het token in een "busy token", die
samen met de data in een datapakket verzonden wordt. Het token
wordt pas weer vrijgegeven als de zender het busy token terug
ontvangen heeft met een acknowledgment van de ontvanger. Geeft
de zender geen acknowledgment dan wordt het datapakket opnieuw
verzonden.

LLC-LAAG:

LAN's gebruiken meestal synchrone transmissiemethoden waarbij
gebruik wordt gemaakt van datapakketten. Een van de voordelen van
synchroon dataverkeer t.o.v. asynchroon dataverkeer is dat er
veel minder synchronisatie-elementen toegevoegd behoeven te
worden, namelijk slechts enkele karakters per datablok van
bijvoorbeeld 256 karakters. Daarnaast is er een efficiente
foutcontrole over het informatietransport mogelijk.

Bij synchrone transmissiemethoden wordt de data verzonden in
blokken, verpakt in pakketten, met behulp van een data link
protocol.

I flag I adress I control I data checksum I flag I

figuur 6. Pakket voor een bit-georienteerd protocol.

Een pakket van een bit-georienteerd protocol [7] kan een
willekeurig aantal bits bevatten. Het pakket wordt omvat door
flags, die het begin en het einde van het pakket aangeven. De
checksum wordt gebruikt voor foutendetektie ( CRC-CCITT). Het
adresveld bevat het adres van het bestemmings-station. Het
controleveld wordt gebruikt voor speciale doeleinden, zoals
sequence-numbers en acknowledgements.

Een pakket dat bij LAN's gebruikt wordt bevat meestal 2 adressen,
namelijk het bestemmingsadres en het bronadres [11]. Een
voorbeeld van zo'n pakket wordt gegeven in paragraaf 1.9.1 .

1.4 Netwerklaag.

De netwerklaag verzorgt de routering en flow control door een
netwerk. Binnen een LAN is vanwege de eenvoudige netwerk
structuur nauwelijks routering nodig, zodat deze laag bij LAN's
zeer klein of niet aanwezig is.

1.5 Transportlaag.

De transportlaag dient een transport service aan de hogere
te verlenen waarbij verbindingen tussen 2 stations kunnen

7
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opgebouwd en verbroken en waarbij data verzonden of ontvangen kan
worden.

1.6 Sessielaag.

De sessielaag voorziet in een mechanisme voor de controle
dialoog tussen applicaties. Voor een nadere uitleg
sessielaag wordt verwezen naar [9]. Bij een eenvoudig LAN
laag klein.

1.7 Presentatielaag.

van de
van de
is deze

Binnen een Local Area
presentatielaag kan
verschillende LAN's
terminal-emulatie.

1.8 Applicatielaag.

Network is de presentatielaag afwezig. De
weI nodig zijn bij het verbinden van twee
of als onderdeel van een applicatie zoals

Binnen deze laag bevinden zich applicaties zoals
filetransportprogramma's en terminalemulatieprogramma's alsmede
een gebruikersinterface, waarmee de diverse netwerkfaciliteiten
kunnen worden aangeroepen.
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1.9 Bestaande netwerken.

Onderstaande tabel toont een aantal bestaande basisband LAN's.

Fabrikant Product Access-topologie Snelheid Medium

Xerox, 3Com Ethernet CSMA/CD - Bus 10 Mbps 50 Ohm coax
Intel, Dec • • • ... • • • •
Pr ime Computers Pc imenet Token - Ring 8 Mbps 95 Ohm coax
Datapoint ARCnet 1'OJten - Bus 2,5 Mbps 93 Ohm coax
Apollo Domain 'roken - Ring 10 Mbps 75 Ohm coax
RIlcd Kilgo* 1) Planet Token - Ring 10 Mbps 75 Ohm coax
Ungermann-Bass Net-One CSHA/CD - Bus 10 Mbps 50 Ohm coax
<l::lrvus-Systems Qnninet CSMA/CD - Bus 1 Mbps twisted pair
Networ k SY6t~S Byper- CSMA/CA - Bus 50-200Mbps 75 Ohm coax
Cbrporation*2) channel

I. I. . Hyperbus CSMA/CA - Bus 10 Mbps 75 Ohm coax
Tradecom Comnet CSMA/CD - Bus 1,5 Mbps 50 Ohm coax
Philips Sopho- "rotten - Bus 1 Mbps 75 Ohm coax

lan-S

IBM*3) IBM-token Token - Ring 4 Mbps twisted pair
ring

*,) Dubbele 75 OhftIeoax «abel
*2) De maximale snelheid in BypeTchannel van 200 Mbps wordt gehaald

door 4 kanalen van SO Mbps parallel te laten werken
*3) Beschikbaar begin 1986 met IBM's Cabling System camponenten

tabel 1. Basisband LAN's

1.9.1 Ethernet LAN.

Ethernet is een basisband Local Area Netwerk [1] dat gebruik
maakt van een bus-netwerk met een baudrate van 10 Mbps. De lengte
van het netwerk is beperkt tot ongeveer 500 meter.

1 interface

1 controller I

tap

I
1
1 --------------- interface
0--------1 transceiver 1--------------
1 --------------- 1
1
1
1 coax-cable

(ether)

cable

1 host
I computer

figuur 7. Componenten van een Ethernet-verbinding.
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-----------------------------------------------------------------
I preamble I destination I source I type
I I adress I adress I field

data I checksum I
I I

-----------------------------------------------------------------
<---64---> <----48-----> <--48--> <--16--> <-- xx---> <---16---->
-> bits

figuur 8. DIX Ethernet pakket

Ethernet maakt gebruik van CSMA/CD en Manchester codering.

1.9.2 Starlan.

Starlan is een stervormig basisband netwerk dat gebruik maakt van
CSMA/CD en Manchester codering. De maximale transmissiesnelheid
is 1 Mbit/sec over twisted-pair kabels via een RS-422 interface.
Het voordeel van Starlan is dat het gebruik kan maken van vrije
telefoonlijnen die vaak in gebouwen aanwezig zijn. Het
belangrijkste nadeel van Starlan is dat er een centraal station
(HUB) nodig is. Dit station ontvangt en herzend de frames
afkomstig van elk ander station. Daarnaast zorgt de HUB voor een
goede protocolafhandeling bij het optreden van botsingen.

figuur 9. Starlan topologie.
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1.9.2 Voorbeeld van PC-netwerk: SOLC Loop-netwerk.

-----------------------------------------------------------
1011111101 adress I control I data I frame check 1011111101
-----------------------------------------------------------
<---8---> <--8---> <---8---> <-xx-> <----16-----> <---8--->
->bits

figuur 10. SDLC-pakket.

Een SLDC-Ioop netwerk [2] kan worden opgebouwd met PC's, die het
SOLC protocol ondersteunen. Het netwerk bestaat uit een primair
station dat als controller fungeert, en een aantal secundaire
stations. Een secundair station luistert altijd naar de messages
op de lijn en geeft ze door met een 1-bit delay-tijd naar het
volgende station. Het secundaire station kan zijn boodschappen
aIleen op specifieke momenten op de lijn plaatsen. Oe controller
signaleert de secundaire stations door het zenden van een
speciaal karakter, EOP (End-of-Pol), door de loop. Het EOP
karakter, "11111110", is een uniek patroon. Als een station een
EOP ziet en hij heeft iets te verzenden, dan verandert hij de
laatste 1 in een 0, zodat het flag-patroon ontstaat (welke het
begin van een frame aanduidt). Na het zenden van een frame zend
het secundaire station een EOP, zodat een volgende station aan de
beurt komt.

figuur 11. SOLe-loop configuratie.

De werking van een loop is gebaseerd op half-duplex dataverkeer.
Oe controller zend pas een volgende boodschap als hij het EOP
karakter terug ontvangen heeft. Hij heeft dan de eerder
uitgezonden boodschap weer terug ontvangen, gevolgd door aIle
pakketten die. door de secundaire stations op de lijn geplaatst
zijn. Secundaire stations kunnen niet rechtstreeks met elkaar
communiceren: AIle communicatie tussen secundaire stations vindt
plaats via de controller.
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Hoofdstuk 2

H2. Aspecten bij de keuze van een netwerk.

In dit hoofdstuk worden enkele aspecten behandeld die
zijn bij de keuze van een netwerk. Hieruit kunnen
criteria worden gevormd.

2.1 Afmetingen van het netwerk.

belangrijk
een aantal

Het maximum aantal aansluitbare stations, de maximale lengte van
het netwerk en de maximale transmissiesnelheid over het medium
worden voornamelijk bepaald door de hardware. Het gebruikte
transmissiemedium heeft een bepaalde bandbreedte en een bepaalde
weerstand, waardoor maximale lengte en frequentie bepaald
worden. De interface naar het netwerk bepaalt in belangrijke mate
hoeveel stations er kunnen worden aangesloten. De keuze voor de
hardware hangt voornamelijk af van de wensen van de gebruiker. In
hoofdstuk 3 wordt de fysieke laag behandeld.

2.2 Kosten.

De kosten van een netwerk kunnen als voIgt verdeeld worden:
- aanschafkosten en aanlegkosten van het transmissiemedium.
- aanschafkosten van het netwerkstation.
- aanschafkosten van de software.

Omdat er is gekozen voor de implementatie van een klein netwerk
kan worden volstaan met een basisband LAN op halfduplex basis.
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige middelen
kunnen de kosten per station laag gehouden worden. De
eenvoudigste en goedkoopste methode voor een realisatie van het
communicatienetwerk wordt gemaakt met behulp van geschikte
communicatiecontrollers op een PC-insteekkaart. De benodigde
programmatuur wordt opgeslagen en uitgevoerd in de PC's zelf. Dit
houdt weI in dat de overhead van de PC toeneemt. Eventueel kan er
extra ondersteuning op de communicatiekaart worden aangebracht,
zoals bijvoorbeeld extra geheugen of DMA.

2.3 Performance van het systeem.

De performance van een netwerk kan aangegeven worden met de
effectieve datarate per station. Dit is de hoeveelheid data die
een station per seconde kan verzenden.

De performance van een netwerk is afhankelijk van diverse
factoren zoals:
-capaciteit van het netwerk.
-transmissiesnelheid.
-bezetting van het netwerk.
-overhead van de gebruikte netwerkprotocols.
-aantal bits per frame.
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MAC-laag:

Bij een netwerksysteem kan onderscheid gemaakt worden tussen 2
soorten overhead:

Ten eerste, overhead voor het netwerk, wat inhoudt dat de
effectieve datasnelheid kleiner wordt en dus de performance
slechter wordt. De snelheid van het systeem is in grote mate
afhankelijk van de cornmunicatiecontrollers die worden gebruikt.
Bij hogere transmissiesnelheden neemt de overhead voor de PC toe.
Bij snelle netwerken blijkt vaak dat de effectieve datasnelheid
van het station afneemt, doordat de PC te veel tijd nodig heeft
voor de softwarematige verwerking van ontvangen en te verzenden
pakketten.
De toegepaste accessmethode en het data link protocol veroorzaken
overhead die geminimaliseerd dient te worden.

Overhead ten gevolge van communicatie-protocols:
LLC-laag: De pakketten waarin de data verzonden wordt bevatten

onder andere controle- en adresserings-informatie.
De netwerk access methoden zorgen voor overhead,
bijvoorbeeld:
CSMA/CD: overhead ten gevolge van collisions.
Token Passing: overhead als gevolg van het doorgeven
van het token.
In hoofdstuk 4 komt dit aan de orde.

De tweede vorm van overhead is de overhead voor het station. Met
de overhead per station wordt bedoeld: De computertijd die in
beslag wordt genomen bij afhandeling van het netwerkverkeer. Als
het station zich in de PC bevindt, waarbij de microprocessor
zowel het dataverkeer als de taken van de gewone gebruiker moet
verwerken, dient de afhandeling van het dataverkeer zo min
mogelijk processortijd in beslag te nemen. Een aparte processor
voor de afhandeling van het dataverkeer zou natuurlijk nog beter
zijn. Deze mogelijkheid wordt, vanwege de kosten, buiten
beschouwing gelaten. Als de PC het netwerkverkeer niet kan
verwerken neemt de performance van het netwerk af.

De overhead voor het station kan worden beperkt door:
- protocol-ondersteunende hardware
- gebruik van eenvoudige communicatie-protocols
- afhandeling van netwerkverkeer op interrupt en DMA-basis.

2.4 Functionaliteit.

Een netwerk wordt aangeschaft om bepaalde redenen. Dit kan
invloed hebben bij de keuze van de implementatie van een netwerk.
Enkele keuzen zijn al in de voorgaande paragrafen gegeven.
Hieronder volgen nog een aantal belangrijke keuzemogelijkheden.

Connection-oriented versus connectionless transportservice:

Bij connection-oriented service wordt er eerst een verbinding
opgebouwd, voordat er data wordt uitgewisseld tussen stations.
Bij connectionless service vormt elk pakket een eenheid. Dit
pakket heeft dus ook meer controle- en adresserings-informatie
nodig. Connectionless service is eenvoudiger en sneller dan
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connection-oriented service. connection-oriented service is
betrouwbaarder. Een connectionless transportservice geniet de
voorkeur als pakketten met grote tussenpozen tussen 2 stations
worden uitgewisseld en als de dataoverdracht snel moet gebeuren,
zoals bij real-time applicaties.

WeI of geen hertransmissie van pakketten:

Bij een foutief ontvangen pakket kan dat pakket opnieuw verzonden
worden. Bij real-time applicaties zoals telemetrie is het
belangrijk dat de ontvangen meetgegevens up-to-date zijn. Een
foutief pakket hoeft daarom niet opnieuw verzonden te worden.
Een te verzenden pakket kan beter meteen de nieuwe meetgegevens
bevatten.

Medium access methode:

Bij real-time applicaties is het belangrijk dat binnen een
bepaalde tijd de gegevens ontvangen worden. Een round robin
techniek is daarvoor gunstiger dan een contention techniek (H4).
Bij contention-technieken is de toegangstijd tot hetkanaal niet
deterministisch. Bij round robin technieken krijgt ieder station
binnen een bepaalde tijd een beurt. Ook bij druk netwerkverkeer
geeft een round robin techniek een betere performance dan
contention-methoden.

De omgeving waarin een netwerk moet gaan werken kan leiden tot
bepaalde eisen betreffende de functionaliteit van het netwerk.
Hierbij moet onder andere gedacht worden aan aansluitbaarheid
naar computersystemen en andere netwerksystemen. Dit kan
enerzijds leiden tot keuzes op het gebied van de hardware,
bijvoorbeeld de keuze van de kabelsoort. Anderzijds kan het
leiden tot keuzes op het gebied van de software, zoals
applicaties, userinterfaces etc. .

14



Hoofdstuk 3

H3. Fysieke laag.

3.1 Type netwerk.

Een eenvoudige verbinding naar het netwerk kan gebeuren door de
benodigde hardware te plaatsen op een insteekkaart voor de pc.
Oit houdt in dat het netwerkstation inactief is als de pc
uitgeschakeld is. Zo'n station kan aIleen gerealiseerd worden met
een bus- of ster-netwerk. Het alternatief is een actief station
waarbij een ring-netwerk mogelijk is. oit station moet dan
losstaand van de PC aanwezig zijn. Als een station in een
ringnetwerk inactief wordt moet de ring worden doorverbonden,
bijvoorbeeld met een relais.

Een sternetwerk wordt hier verder buiten besChouwing gelaten
vanwege de nadelen die in paragraaf 1.2 beschreven staan.
Een belangrijk voordeel van busnetwerken ten opzichte van
ringnetwerken is het feit dat busnetwerken veel minder gevoelig
zijn voor storingen. Het uitvallen van een station bij een
ringnetwerk houdt meestal in dat het netwerk buiten werking
treedt, terwijl dit bij een busnetwerk niet het geval hoeft te
zijn.

Conclusie: Een busnetwerk geeft een eenvoudige aansluitbaarheid
en geeft een grote onafhankelijkheid per station.

3.2 Fysieke medium.

Op afdeling EB zijn netwerken aanwezig, zowel van coax-kabel als
twisted-pair kabel, die gebruikt kunnen worden.

Twisted-pair kabel:

Twisted-pair kabel is geschikt voor het zenden van signalen met
snelheden van 1 tot 2 Mb/s over een lengte van enkele kilometers.
De aanschafkosten zijn relatief goedkoop. Een nadeel van twisted
pair kabel is de hoge ontvankelijkheid voor interferentie
(stoorsignalen van andere bronnen). Figuur 12 toont hoe de
interferentie beperkt kan worden door het gebruik van een
"gebalanceerde" transmissielijn.

01 _Wh.W;lll__

....=f? Ia I

I

! _.~ ..,.
I-"-~

figuur 12. Gebalanceerde transmissielijn voor twisted-pair kabels.
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Coax-kabel:

De meeste basisband coax-kabel systemen gebruiken 50 ohms coax
kabel, omdat deze minder last van reflecties heeft dan
bijvoorbeeld 75 ohms kabel, dat veel bij breedbandsystemen wordt
gebruikt. Coax-kabels (50 ohms) kunnen een datarate hebben tot
ongeveer 10 Mb/s. De afscherming van de kabel zorgt ervoor dat de
geleider weinig last heeft van ruis. Naarmate de afscherming
beter is neemt de prijs van de coax-kabel toe.

Twisted-pair kabel geeft in vergelijking met coax-kabel:
- Lagere datasnelheden
- Minder aansluitingen

Lagere kosten

3.3 Netwerkinterface bij busnetwerk.

Bij gebruik van coax-kabel kunnen de verbindingen tussen stations
worden uitgevoerd met BNC-connectoren en T-stukjes voor een
aftakking naar een station. De einden van het netwerk moeten
worden afgesloten met afsluitweerstanden.

Bij een verbinding naar een busnetwerk is vooral van belang dat
de aansluiting een lage belasting voor het netwerk is, ongeacht
of het aangesloten station aan- of uitgeschakeld is. Een
aansluiting naar het netwerk wordt aangeduid met de engelse term
"tap". De binnengeleider van een coaxkabel wordt verbonden
doordat er een gaatje door de wand van de coaxkabel wordt
geprikt. De aansluiting naar een ringnetwerk gebeurt via een
relaisschakeling die de ring doorverbindt zodra het station
uitgeschakeld wordt. Een geschikte netwerkinterface wordt gegeven
in [4]. In de volgende figuur is de schakeling van de aansluiting
weergegeven.

+5Vo---...--...._-...._-..,

Transmit
Data o---+--+--6__-tr

.lo----l---4--- -+----i

Receiye
Data

figuur 13. Tap-schakeling voor verbinding met een coax-kabel.
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De twee diodes zorgen ervoor dat ook indien de voedingsspanning
uitgeschakeld is de belasting laag blijft.

De demping van de kabel moet kleiner dan 6 db zijn. De taps
veroorzaken lichte signaalvervormingen door reflecties. Het
aantal taps moet daarom beperkt blijven. In [4] wordt beschreven
dat bij gebruik van een coax-kabel van 300 meter en een
frequentie van 500 kHz ongeveer 50 taps kunnen worden
aangesloten.

De RS-232 aansluiting van de PC's kan worden gebruikt voor zowel
asynchroon als synchroon dataverkeer. De RS-232 interface is
aIleen geschikt voor korte verbindingen (50 feet) en lage
snelheden (20 Kbaud). De EIA RS-422 interface is beter geschikt
voor toepassingen met langere afstanden en hogere
transmissiesnelheden. In de volgende tabel is een overzicht
gegeven van de specificaties van enkele EIA-interfaces.--- _-...c -- -- -,...fII,- ......- ......- ---1ongIIl .. - - ---- ~ - - --- .-

~-
,... ,.. - V__.)·--...... 2_-.,..- ~ltD ~'I "".I - V... '-'1....... ---_. Ilo-~ 10lIl0A_ llIIooA- -.__011

-1.+fN ... _-.--_.......--Ioc ,.- %110 %110 mACMu.)-......- :IOV,__
___be

Ho_- -- -....--Ionglh------ •• 71( NIt NIt n
rwiIIInclI A,..--- -3. +3 -02. +02 -0.210 +G.2 V_I_.I--inc>uI
"""- -ZiID +21 -12. +12 -1210 +12 V_I_.).............................

tabel 2. Specificaties van RS-232,RS-422,RS-433 interfaces.

De specificaties van de RS-422 interface staan beschreven in
tabel 3. In onderstaande figuur is een mogelijke realisatie
gegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van AM26LS30/32
driver/receiver IC's.

lWISTED 'AIIIII

TWIII........n
_"'-1_---'

lIATA __<

Rt> 90 ohm.
figuur 14. Netwerkaansluiting via RS-422 driver/receivers.
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Conclusie:

Verwacht wordt, gezien de specificaties, dat met de RS-422
interface minimaal 10 aansluitingen naar het netwerk mogelijk
zijn. ( Dat wil zeggen: 1 zender en 10 ontvangers.) Zie tabel 3.
Zowel de RS-422 interface als de hierboven beschreven tap
schakeling zijn geschikt als interface naar het fysieke medium
De RS-422 interface kan goed gecombineerd worden met twisted-pair
kabel als medium. Met de tap-schakeling uit figuur 13 kunnen meer
aansluitingen bereikt worden.
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r_Iv... to control OKIl11t1oM.
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tabel 3. Overzicht van de RS-422 standaard.
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3.4 Communicatiecontrollers.

Bij de keuze van een communicatiecontroller spelen de volgende
elementen een rol:
- toelaatbare transmissiesnelheden.
- interfacing: DMA- en interrupt-mogelijkheden.
- protocolondersteuning.

Controller Protocolondersteuning snelheid

82530 SCC HDLC,NRZI,Manchester 125 Kb/s (NRZI)
met externe DPLL en codering 1 Mb/s

82588 LAN controller CSMA/CD, Manchester,NRZI 2 Mb/s
Starlan 1 Mb/s

82586 LAN coprocessor Ethernet 10 Mb/s

tabel 4. Enkele communicatiecontrollers.

De ontwikkeling wat betreft LAN-controllers gaat de laatste jaren
snel. Hogere transmissiesnelheden betekent ook meer overhead
voor de PC. Dit kan inhouden dat de PC relatief te veel tijd
nodig heeft voor de softwarematige afhandeling van de
communicatie, waardoor de effectieve datasnelheid afneemt. De
controllers krijgen steeds meer protocolondersteuning, waardoor
de overhead voor de computer afneemt. Vooral CSMA/CD wordt veeI
toegepast als medium access methode bij geintegreerde bouwstenen.
In de toekomst zullen ook hogere lagen in de hardware worden
ondergebracht.

3.5 Aanwezige middelen op afdeling EB.

In de rekenzaal en over de afdeling EB bevinden zich een aantal
PC's, zoals IBM, Philips en TI PC's. Daarnaast is nog een grote
hoeveelheid andere computerapparatuur aanwezig, die voorlopig
echter buiten beschouwing wordt gelaten.In standaarduitvoering
beschikken de PC's voor communicatiedoeleinden aIleen over een
USART en een RS-232 interface. In hoofdstuk 10 wordt de gebruikte
communicatiekaart behandeld.

Er zijn bestaande netwerken aanwezig,
pair kabel, die eventueel gebruikt
communicatienetwerk.
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Hoofdstuk 4

H4. Netwerk access methoden.

4.1 Algemeen.

In dit hoofdstuk wordt getracht een keuze te maken voor de
netwerk access methode. Netwerk access methoden kunnen
onderverdeeld worden in de volgende categorieen [21]:
ROUND ROBIN: Elk station krijgt een beurt. Token passing behoort

tot deze categorie.
RESERVATION: Een station dat wil zenden moet eerst een tijdslot

reserveren.
CONTENTION: Het moment van zenden wordt bepaald per station.

De stations wedijveren met elkaar om te mogen
zenden. Voorbeelden van deze categorie zijn ALOHA
en CSMA/CD.

Bovenstaande methoden worden ook vaak gecombineerd
getracht wordt de goede eigenschappen van de gebruikte
naar voren te brengen.

4.2 Token passing in een busnetwerk.

waarbij
methodes

Bij deze transmissiemethode wordt er een token van station naar
station doorgegeven. Het station dat in het bezit is van het
token mag gebruik maken van het transmissiemedium (indien het
medium niet bezet is). Als het station klaar is wordt het token
doorgegeven naar een ander station.

nadelen van token passing:
-Een station kan pas zenden als hij het token bezit, ook als hij
het enige station is dat iets wil verzenden.

-Er zijn diverse strategieen nodig voor het beheer van het token,
zoals de acties die ondernomen moeten worden wanneer het token
verI oren gaat.

voordeel van token passing:
-Token passing garandeert dat ieder station een keer aan de beurt

komt, omdat hij vroeg of laat altijd een keer in het bezit komt
van het token.

Het token-passing channel access protocol wordt beschreven in de
IEEE 802.4 standaard [8]. In de volgende paragrafen wordt
ingegaan op enkele aspecten die een rol spelen bij token passing.

4.2.1 Doorgeven van het token.

Een station mag pas zenden als hij het token in zijn bezit heeft.
Zodra hij klaar is geeft hij het token door aan het volgende
station. Aangezien bij een busnetwerk ieder station elke
boodschap kan zien, moet het doorgeven van het token aan het
volgende station gericht zijn. Het token moet dus ook voorzien
zijn van adressering. De eenvoudigste manier hiervoor is het
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gebruik van het aanwezige communicatieprotocol. Het token kan in
het controleveld of het dataveld van het pakket verpakt worden.
Dit houdt weI in dat er overhead voor het netwerk is ten gevolge
van het doorgeven van het token. Bovendien moet het station weten
aan wie hij het token moet zenden, zodat hij constant moet weten
welk station er na hem aan de beurt komt. Als er een station
ingeschakeld wordt of uitgeschakeld wordt moet elk station daarom
opnieuw nagaan aan wie het token doorgegeven moet worden.

4.2.2 Token-managment.

Als het token verloren gaat, kan er niemand meer zenden. Het
token moet opnieuw gegenereerd worden. Elk station start daarom
een timer nadat hij het token heeft ontvangen of als hij geen
activiteiten meer bespeurt op het transmissiemedium. Wanneer een
bepaalde wachttijd verstreken is kan dan een nieuw token
gegenereerd worden. Bij aIle situaties die kunnen voorkomen,
zoals token verlies, token duplicatie enz. moeten er een snelle
herstellende handelingen worden verricht.

4.2.3 Het inschakelen en uitschakelen van een netwerkstation.

Zodra een netwerkstation ingeschakeld wordt en van het netwerk
gebruik wil maken dient hij eerst in het bezit te komen van het
token. Hiervoor moeten de andere stations, met name het vorige,
op de hoogte zijn dat er een station bijgekomen is. De
eenvoudigste manier hiervoor is het opnieuw initialiseren van het
systeem, waarbij aIle stations elkaar op de hoogte brengen van
elkaars aanwezigheid. oit kan gebeuren door elk station om de
beurt een pakket te laten versturen, dat door aIle andere
stations ontvangen wordt ( General Receive). Het opnieuw
initialiseren van het systeem kost veeI tijd. Een andere methode
is het volgende: Een station dat van het netwerk gebruik wil
maken brengt hiervan het netwerk op de hoogte door zichzelf het
token toe te eigenen. Hierna kan hij het voorgaande en vorige
station op de hoogte brengen van zijn tussenkomst. Een prima
methode voor het besparen van overhead in bus-netwerken wordt
gegeven in [5]. Een netwerkstation geeft het token niet meteen
door, maar zend een pakket met een responsie-window, bedoeld voor
een x-aantal stations dat zich achter dit station bevindt.
stations die een pakket willen verzenden plaatsen een burst in
het window. In dit geval wordt het token naar het volgende
station doorgegeven. Wordt er geen burst in het window geplaatst,
dan worden deze stations overgeslagen. Op soortgelijke wijze
zouden nieuwe stations aan het netwerk kunnen gaan deelnemen.

4.3 Hybride Token passing/ reservation methode.

Netwerk access
getracht wordt
benutten.

methoden worden vaak gecombineerd, waarbij
de gunstige aspecten van beide methoden te

Een token passing/reservation methode die hier gebruikt kan
worden heeft de volgende kenmerken:
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Een station krijgt pas een token als hij daadwerkelijk iets wil
verzenden. Hij moet hiervoor expliciet om het token vragen.
Eventueel kan data ook verzonden worden op TOM-basis.
Elk station weet aan wie hij het token moet doorgeven. Als
hierbij stations overgeslagen worden, dan geeft hij deze
stations de mogelijkheid om het token te vragen door het zenden
van een burst. Als dit gebeurt dan krijgen aIle tussenliggende
stations de kans om een pakket te verzenden op TOM
basis, waarbij deze pakketten een vaste maximale lengte hebben.
Oit pakket kan een aanvraag zijn voor het token, maar kan ook
gewoon een datapakket zijn.

Nu voIgt er een korte beschrijving van de tokenhandler, waarbij
gebruik maakt van de volgende termen:

own =
last =
next =

eigen adres.
adres van het station dat het token doorgeeft (s.own).
het volgende station waar het token naar toe gaat.

Tokenhandler:

if ( grote boodschap ) tokenrequest= TRUE;
if ( kleine boodschap) tokenrequest= FALSE;
if ( ( next - last) = groot ) tokenrequest= TRUE;
/* Bij veel tussenliggende stations is TOM erg ongunstig */

receive_token () ; /* token bevat adressen last en next */
{
c= own - last;
if ( own ligt tussen last en next ) {

if ( sendrequest(» send burst(); /*vraag zendbeurt*/
if ( receive starttdmframe() ) {

while ( C>l ) {
wait ( 1 frame ) ; /* wacht op tijdslot */
C--
}

if ( tokenrequest == TRUE) requesttoken();
else senddataframe(); /* vraag token of zend 1 frame */

}
}
else { if ( own == s.next ) {

if (receive starttdmframe() ) (
while-( C>l ) {

wait ( 1 frame) /* wacht op tijdslot */
C--;

}
}

/* in bezit van token */
( zend X frames )

sendtoken(next);
R= next - own;
if ( R > 1 ) {

if ( detect burst() ) /* tijdslotaanvraag? */
send_starttdmframe(); /* start tijdsloten */

}
}

}
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4.4 TOM met channel reservation.

In deze paragraaf word nader ingegaan op tijdslotreservering.

Oe bezetting van het kanaal bij TOM ziet er als voIgt uit (stel 5
aanwezige stations):

<-t-> <-t->
1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1----

5 1 2 3 4 5 1 2 3

figuur 15. TOM systeem.

Elk station mag zenden in de aan hem toegewezen tijdslot. Voor
elk station dat niet zendt blijft er een gedeelte van de
bandbreedte onbenut. Een verbetering in deze situatie biedt het
channel reservation principe. Een station dient nu een tijdslot
te reserveren. Ooet hij dit niet dan wordt er geen tijdslot
vrijgehouden. Bij deze methode zijn veel variaties mogelijk.

Bekijk het volgende algorithme (figuur 16): Een station zendt
een general receive (dit is een pakket gericht aan aIle stations)
met een burstrequest commando. AIle stations die een pakket
willen verzenden kunnen nu een tijdslot reserveren door het
zenden van een burst in het voor hun bestemde burstwindow.

bursts
1 3 4 <-t->

1-----1-1 1-1-1 \-----1-----1-----1-----1-----1
general 1 2 3 4 5 ack. 1 3 4 gen.
receive rec.
burstreg.

figuur 16. TOM met channel reservation.

Ret station dat het burstrequest commando verzond zend hierna een
burstacknowledge pakket met aIle adressen van de zendende
stations die een tijdslot krijgen toegewezen. Na een bepaalde
tijdperiode wordt er weer een burstrequest verzonden waarna elk
station opnieuw een tijdslot kan reserveren.

Ret toetreden en uittreden van nieuwe stations is hier erg
eenvoudig: Een station treedt toe door reservering van een
tijdslot en treedt uit door niet-reservering.

Belangrijkste nadelen van dit algorithme:
-Complexe timing maakt implementatie ingewikkeld.

Belangrijkste voordelen van dit algorithme:
-Elk station krijgt een beurt
-Eenvoudig starten of beeindigen van communicatie.
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4.5 CSMA/CD-protocol.

1---------<--------------------<-----------1 1 1
--------------------- ------------- 1

I schedule 1

I retransmission I
I yes

I channel signalled 1->---1 deference I
1 free? 1 no -------------

--->1 packet ready? I
I
I
I
I
I
I
I
I
I --------------------- 1
1 1 acquisition I

1 --------------------- I

I I
1 --------------------- yes I
-<--I conflict? 1------>----------------------

no ---------------------

deference: Een station moet wachten tot het kanaal vrij is.

figuur 17. Flowdiagram van de werking van het CSMA/CD protocol.

Deze access-methode wordt vaak gebruikt bij bus-netwerken. Zodra
het transmissie-medium vrij is, kan een station een pakket
verzenden. Andere stations die een pakket willen verzenden zien
dan dat de lijn bezet is en wachten tot deze vrij komt. Het kan
voorkomen dat twee stations tegelijkertijd zenden. Dan treedt er
een botsing tussen pakketten Ope Deze situatie wordt door de
stations gedetecteerd, waarna hertransmissie van pakketten
plaatsvindt.

neemt de
dat beide
collision

verder van elkaar liggen
pakket toe, zodat de kans
gaan zenden en er dus een

Nadelen van CSMA/CD:
-Naarmate de stations
propagatietijd van een
stations tegelijkertijd
optreedt ook toeneemt.

-Bij een drukke bezetting van een netwerk wordt de performance
van het netwerk slechter. Hiervoor zijn twee redenen aan te
wijzen: De kans op botsingen neemt toe bij een drukkere
bezetting en bovendien is het niet duidelijk wanneer een station
dat wil zenden aan de beurt komt (niet-deterministische access
time).

Voordelen van CSMA/CD:
-Zodra het netwerk vrij is kan een station zenden.
-De CSMA/CDaccess methode is minder afhankelijk van het netwerk

dan bijvoorbeeld token passing, omdat elk station zelf bepaalt
of hij weI of niet toegang kan krijgen tot het transmissieme
dium.
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4.6 CSMA/CA als access methode in een busnetwerk.

Het toepassen van CSMA/CD als access methode brengt de
aspecten met zich mee.

- Hardware componenten.
In elk station zijn collision detektie schakelingen
ook carrier detektie schakelingen, voorzover deze
aanwezig zijn.

volgende

nodig en
nog niet

- Non-deterministisch gedrag.
Als een station een pakket wil verzenden is niet bekend hoelang
hij moet wachten voordat hij het pakket op het kanaal plaatst.
Vooral bij een druk netwerk is dit van belang.

Bij CSMA kan ook een andere strategie toegepast worden: Voorkom
botsingen tussen pakketten (CSMA/CA, CA=collision avoidance).
Er is dan geen collision-detektie nodig. Het onderstaande
algorithme kan hiervoor gebruikt worden.

Een station kijkt gedurende een bepaalde periode dT of het kanaal
vrij is. Is dit het geval dan zend hij een puIs, waarmee hij het
kanaal reserveert. AIle andere stations zien deze puIs,
beschouwen het kanaal als bezet en schakelen om naar ontvang
mode. Het zendende station wacht na deze puIs een voor hem
specifieke tijd dW en gaat vervolgens zenden. Een ander station
dat toevallig tegelijkertijd een puIs zond heeft een andere
specifieke wachttijd dW en begint daarom niet tegelijkertijd te
zenden, zodat botsingen tussen pakketten worden voorkomen.

kanaal bezet Ikanaal vrij ~
-------

('-(--d T~~(--dW-~)

pakket

fig 18. Collision avoidance strategie.

dT= (p x.t), waarbij p afhankelijk is van de prioriteit.
dW= (~ x stationsnummer)

Om aIle stations een zendbeurt te gunnen dient een station dat
net gezonden heeft te wachten totdat andere stations een beurt
hebben gehad. Door dT te verkleinen kan de prioriteit, waarmee
een station zendt, worden verhoogd. De prioriteit van een station
dient toe te nemen als de wachttijd van het station toeneemt.
Wordt een bepaalde wachttijd overschreden dan dienen grovere
maatregelen te worden genomen. Er kan worden overgegaan op een
andere str?tegie, bijvoorbeeld ALOHA of TOM.

Bovenstaand algorithme is een variant op een CSMA/CA techniek die
bekend staat als het ANS X 3T9.5 medium acces protocol.
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4.7 Performance van medium access methoden.

In [21] wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de
performance van diverse netwerk access methoden. Binnen deze
paragraaf wordt op eenvoudige wijze de performance berekend.

De performance van het netwerk kan worden uitgedrukt in het
aantal databits per seconde dat het station kan verzenden. Dit
wordt aangeduid als de effectieve datarate per station.

Veronderstel dat geldt:
- synchrone datatransmissie met HDLC-pakket.
- foutloze transmissie.
- BRK = baudrate over het kanaal = 111 Kbits/s.
- aantal bits per pakket = 64 + db, waarbij db het aantal

databits in een pakket is.
- aantal databits = db = 1024.
- vertraging over het kanaal + tussenruimte tussen pakketten =

dd bits = 64.
- N=aantal stations in systeem = 20.
- X=aantal actieve stations

Voorbeeld voor TDM:

AIle stations hebben een zendbeurt gehad na
R=N. (dd+db+64)=20. (64+1024+64) = 23000 bits

De effectieve datasnelheid S = (BRK. db)/R = 4952 bits/sec.

Deze snelheid blijft hetzelfde als minder stations actief zijn.
Tijdsleuven van niet zendende stations blijven ongebruikt. Door
middel van reserveringstechnieken kunnen de tijdsleuven beter
benut worden. Dit gaat ten koste van wat meer overhead voor het
kanaal, maar bij lichte netwerkbezettingen is de effectieve
datarate veel hoger.

Stel dat de overhead voor het kanaal ten
reserveringsalgorithme 2048 bits is.

R = 2048 + X(64+dd+db) = 2048 + X.(1152)

gevolge van

x

2
6

10
14
18

S

26000 bits/sec
11500 bits/sec

8500 bits/sec
6250 bits/sec
5000 bits/sec

tijdslotreservering

Bij CSMA/CD is de overhead voor het kanaal per station
afhankelijk van het netwerkverkeer. Bij drukker netwerkverkeer
neemt de kans op botsingen tussen pakketten en dus de noodzaak
van hertransmissie toe. Voor een nadere beschouwing wordt
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veronderstel dat daarbij de overhead per station constant blijft.

Stel overhead per station = 256 bits.
R = X.(256+64+64+1024) = X. (1408)

x

2
6

10
14
18

S

40360
13450

8072
5760
4484

bits/sec
bits/sec
bits/sec
bits/sec
bits/sec

CSMA/CA

Bij token passing wordt de overhead voor het netwerk grotendeels
bepaald door het doorgeven van het token, vooral als meerdere
stations inactief zijn. Daarnaast zijn er nog diverse
gebeurtenissen die invloed hebben op de performance, zoals het
toetreden of uittreden van stations, het verlies van token etc.
Hierdoor is eenvoudige berekening van de effectieve datasnelheid
niet mogelijk. [21J[22J[23J

figuur 19. Effectieve datarates van diverse netwerk acces methoden
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4.8 Vergelijking van de behandelde access methoden.

Binnen deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt
diverse access methoden, waarbij een afweging kan worden
tussen:
-performance van het medium access protocol.
-overhead voor de PC (complexiteit van het algorithme).
-toepasbaarheid.

tussen
gemaakt

Hierbij wordt uitgegaan van een netwerk in een kantooromgeving
(geen real-time applicaties).

Bij drukke netwerken geeft het token passing systeem de beste
resultaten betreffende performance. Ret doorgeven van een token
in een ringnetwer~ is veel eenvoudiger dan in een busnetwerk. Een
station dat een token doorgeeft in een busnetwerk moet het adres
weten van het volgende station. Dit kost meer tijd, zodat een
busnetwerk met token passing een lagere performance heeft dan een
ringnetwerk. Bij een busnetwerk is het mede daarom belangrijk om
een goede strategie te vinden voor het doorgeven van het token en
het toetreden en uittreden van nieuwe stations. De implementatie
van token passing is hierdoor ingewikkeld, daarom wordt deze
methode hier niet meer bekeken.

Reserveringstechnieken geven over het algemeen goede prestaties
over het netwerk. Net zoals bij token passing is de implementatie
omvangrijker dan bij contention-methoden, hetgeen toch een
cruciaal punt is als de protocolafhandeling moet plaatsvinden
door de PC.

Het gebruik van CSMA/CD lijkt niet erg gunstig als netwerk access
methode vanwege de extra benodigde collission detektie circuits.
De implementatie van de software is echter eenvoudiger vergeleken
met bijvoorbeeld token passing. CSMA/CD wordt tegenwoordig steeds
meer toegepast, omdat in moderne LAN-controllers de CSMA/CD
hardware wordt ondersteunt.

CSMA/CA is vergeleken met andere medium access methoden eenvoudig
te implementeren en biedt bij lage netwerkbezetting betrouwbare
datauitwisseling. Bij drukke netwerkbezettingen daalt de
performance van CSMA-methoden sterk. Ret is daarom gunstig om
CSMA-methoden te combineren met bijvoorbeeld reservation
methoden, zodat bij drukkere bezettingen elk station zeker aan de
beurt komt om te zenden. Een voorbeeld hiervoor staat beschreven
in [20].
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figuur 20. ARQ-protocollen.
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Hoofdstuk 5

H5. Logical link protocollen.

In dit hoofdstuk worden een aantal data link protocollen
beschreven. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt voor een
protocol dat het best geschikt is voor een kleinschalig LAN voor
PC's. Paragraaf 1 beschrijft een eenvoudig stop-and-wait
protocol. Paragraaf 2 beschrijft het HOLe-protocol, dat zowel go
back-N ARQ als selective-repeat ARQ toestaat (zie figuur 20).ARQ=
automatic repeat request. In paragraaf 3 wordt het IEEE 802
standaard LLC-protocol bekeken.

5.1 Stop-and-wait ARQ.

Bij het stop-and-wait ARQ protocol (zie figuur 20) moet een
zendend station na elk verzonden frame wachten op een
acknowledgment. Het ontvangende station zen~t een acknowledgment
(ACK) als het frame correct ontvangen 1S en een negative
acknowledgment (NAK) als het ontvangen frame niet correct is.
Het zendende station start tegelijk met het zenden van een frame
een timer. Als binnen een vastgestelde tijd geen acknowle ~t

is ontvangen wordt hetzelfde frame opnieuw verzonden.
Het kan ook voorkomen dat een acknowledgment weI verzon~ is
maar niet ontvangen wordt. Oe zender zou in dit geval hetzelfde
frame nog een keer zenden. Om aan de ontvanger herkenbaar te
maken dat dit hetzelfde frame is worden aIle frames genummerd.
Bij een stop-and-wait protocol is een afwisselende nummering van
de opeenvolgende frames met ° en 1 voldoende.

5.2.1 Het HOLC-protocol.

Het HOLC-protocol is eigenlijk geen puur datalink protocol. Het
bestond al voordat het OSI-model werd gevormd en kan niet
ondergebracht worden in een van de OSI-Iagen, maar bestrijkt
meerdere lagen van dit model.

j011111101dest. adresslcontroll informatielchecksuml 011111101

<---8---><----8------><--8---><- data ---><--16---><---8--->

figuur 21. HOLC-frame

HOLC is een bit-georienteerd protocol. In HOLC start en eindigt
een frame (pakket) met het bitpatroon "01111110" (flag). Om
ervoor te zorgen dat dit een uniek bitpatroon is wordt de data
gecontroleerd. Indien er 5 opeenvolgende enen worden gezien voegt
de zender hier een 0 achter. Hierdoor kan er dus nooit een rij
van meer dan 5 opeenvolgende enen optreden in de data. Oeze
methode staat bekend als "bit-stuffing". Een frame waarin meer
dan 7 opeenvolgende enen en maximaal 14 opeenvolgende enen
voorkomen wordt weggegooid. Als meer dan 14 opeenvolgende enen
voorkomen wordt dit gezien als een aanvraag tot verbreken van de
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voorkomen wordt dit gezien als een aanvraag tot verbreken van de
verbinding (ABORT).

Bij HDLC worden 3 soorten frames gebruikt:
- Informatie frame.

Dit frame wordt gebruikt voor het verzenden van data.
Supervisory frame.

Wordt o.a. gebruikt voor Not Acknowlegdements.
Unnumbered control frame.

Wordt door de stations hoofdzakelijk gebruikt voor het
verzenden van commando's naar elkaar, zoals voor het
opbouwen van een verbinding.

5.2.2 HDLC-modes.

HDLC kent drie modes:
-Normal Response Mode (NRM)
-Asynchronous Response Mode (ARM)
-Asynchronous Balanced Mode (ABM)

Bij de eerste twee modes is er altijd sprake van communicatie van
een primair station met een of meerdere secundaire stations. Bij
de derde mode kan er aIleen op een "point-to-point" basis
gecommuniceerd worden. Beide stations ZlJn hierbij elkaars
gelijke. De term "asynchronous" slaat op het feit dat geen van
beide stations de controle over de ander heeft en daarom de
datastroom niet kan voorspellen. Deze mode wordt ook gebruikt in
de Link Access Procedure van het X.25 protocol en staat bekend
als LAPB. In dit hoofdstuk wordt verder aIleen de Asynchronous
Balanced Mode beschouwd, omdat deze mode toegepast wordt bij
Local Area Networks.

5.2.3 Informatie frame.

Een informatie frame wordt herkend doordat het eerste bit van het
controleveld een 0 is. De overgebleven 7 bits zijn opgesplitst in
3 subveldeni
- 3-bits send-sequence counter.
- poll/final bit.
- 3-bits receive-sequence counter.

De send-sequence counter bevat het volgordenummer van het te
verzenden frame. De receive-sequence counter bevat het volgorde
nummer van het volgende te ontvangen frame.

1 3 1 3 bits

I 0 I send-seq I P/F I receive-seq I

figuur 22. Controlebyte van een informatieframe.
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Een verzonden frame hoeft niet direkt bevestigd te worden. Er
kunnen 7 frames verzonden worden alvorens de eerste bevestigd
dient te worden. Het maximale toegestaan aantal uitstaande
(onbevestigde) frames wordt "acknowlegdment window" genoemd. Bij
overschrijding zal de datatransmissie stoppen. Dit wordt
voorkomen door de ontvanger door tijdig een acknowlegdment te
sturen. Dit kan gedaan worden met behulp van een timer.

5.2.4 Supervisory frame.

Een supervisory frame wordt herkend doordat
het controleveld "10" is. Daarna volgt een
waarmee 4 commando's gegeven kunnen worden.
zijn hetzelfde als in het informatie frame.

de eerste 2 bits van
2-bit commando-code

De overige 4 bits

2 2 1 3 bits

I 1 0 ISS I P/F I receive-seq I

SS Commando

00 Receive Ready (RR)
01 Reject (REJ)
10 Receive Not Ready (RNR)
11 Selective Reject (SREJ)

figuur 23. Controleveld in een supervisory-frame.

Receive Ready:
Dit commando betekent dat de ontvanger klaar is voor het
ontvangen van informatieframes. Dit commando wordt gebruikt in
twee situaties:
- Als er een acknowledgement verstuurt moet worden terwijl er

geen data is.
- Als tegenhanger van het Receive Not Ready commando.

Receive Not Ready:
Dit commando wordt gebruikt om het andere station te vertellen
om geen frames meer te sturen.

Reject:
Dit commando wordt gebruikt om het andere station te verte1len
dat een of meer frames niet goed zijn ontvangen. De sequence
counter krijgt het nummer van het volgende te ontvangen frame.
Alle frames vanaf dat nummer worden dan opnieuw verzonden (Go
back-N ARQ, zie figuur 20).

Selective Reject:
Met dit commando kan een frame verworpen worden waarna het andere
station alleen dit frame opnieuw verstuurt (Selective-repeat ARQ,
zie figuur 20).
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5.2.5 Ongenummerde frames.

Het controleveld van een ongenummerde frame ziet er als voIgt
uit:

I 1 1 I M M I P/F I M M M I

figuur 24. Controleveld van een ongenummerde frame.

Commando's Antwoorden
------------~----------------------------------------
commando MM P/F MMM commando MM P/F MMM

DISC 00 P 010 CMDR 10 F 001
RSET 11 P 001 DM 11 F 000
SABM 11 P 100 FRMR 10 F 001
SABME 11 P 110 UI 00 F 000
SARM 11 P 000 XID 11 F 101
SARME 11 P 010 UA 00 F 110
SNRM 00 P 001
SNRME 11 P 011
UI 00 P 000
UP 00 P 100
XID 11 P 101

tabel 5. HDLC-commando's voor een ongenummerd controle frame.

Commando's:

- Set Asynchronous Balanced Mode (SABM).
- Set Asynchronous Balanced Mode Extended (SABME).
- Set Asynchronous Response Mode (SARM).
- Set Asynchronous Response Mode Extended (SARME).
- Set Normal Response Mode (SNRM).
- Set Normal Response Mode Extended (SNRME).
- Unnumbered Acknowledgement (UA).

Acknowledgement voor een ongenummerd frame.
- Disconnect Mode (DM).

Dit commando wordt gebruikt als een station zijn mode wil
weten, bijvoorbeeld als hij wil herstellen van een eerder
opgetreden fout.

- Command Reject (CMDR).
Antwoord op een fout commando.

- Frame Reject (FRMR).
Antwoord op een foutief ontvangen frame-formaat.

- Disconnect Command (DISC).
Aanvraag tot verbreken van de verbinding.

- Reset Command.
Na dit command worden de receive-sequence counter en de
send-sequence counter op nul gezet.

- Exchange Identification command (XID).
Dit commando wordt gebruikt voor het uitwisselen van
identificatie-informatie tussen twee stations. Het commando
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kan worden gevolgd door identificatie-informatie van de
zender. De ontvanger antwoordt dan met een XID commando en
zijn identificatie-informatie.

- Unnumbered Information commando (UI).
Met dit commando kan een ongenummerd informatieframe
verzonden worden. Er is geen antwoord nodig op dit soort
frames.

5.2.6 Het P/F bit.

Een pakket met het P-bit gelijk aan "1" verwacht direct een
antwoord met het F-bit gelijk aan "1" (ABM-mode). Dit kan o.a.
gebruikt worden als er na verzending van een informatie frame
direct een antwoord van het ontvangende station gewenst is. Dit
is het geval als het laatste datapakket verstuurd wordt.

5.2.7 Voorbeeld.

Een voorbeeld van datacommunicatie met behulp van het HDLC
protocol wordt gegeven in figuur 25. De verbinding wordt
opgebouwd door station X dat een SABM-commando stuurt. station Y
bevestigt dit commando met een UA-commando. Nu kan de
datauitwisseling beginnen. Als station Y geen verbinding wenst
antwoordt hij met commando DM. Als het Poll-bit 1 is, dan moet
station Y onmiddelijk antwoorden met het Finall-bit gelijk aan 1.
Bij ontvangst van een fout frame of bij niet ontvangst van een
frame wordt er een REJECT-commando verstuurt. AIle frames vanaf
het niet ontvangen frame worden opnieuw verstuurt. Bij het
laatste te versturen dataframe wordt het Poll-bit weer op 1
gezet, zodat hier weer direkt op geantwoord wordt. Daarna kan de
verbinding worden verbroken. Station X zendt hiervoor een DISC
commando, wat een verzoek tot afbreken van de verbinding is. Als
station Y antwoord met een UA-commando is de verbinding
verbroken.

5.3 IEEE 802 LLC-standaard.[22]

Het LLC-protocol levert 3 soorten services:
- Connection-oriented service
- Acknowledged connectionless service
- Unacknowledged connectionless service

Het LLC-protocol is voor de connection-oriented service
grotendeels afgeleid van de HDLC gebalanceerde mode. Connection
oriented wil zeggen dat er pas dataoverdracht tussen 2 stations
plaatsvindt als er een verbinding tussen deze 2 stations is
opgebouwd. In het verdere verslag wordt aIleen deze situatie
bekeken. De LLC biedt connectionless service met behulp van
ongenummerde informatieframes ( zie paragraaf 5.2.5).
Multiplexing wordt gedaan door middel van meerdere Service Acces
Points (zie paragraaf 6.1).

De LLC-interfaces die door de IEEE 802 standaard gedefinieerd
zijn worden gegeven in hoofdstuk 6.
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figuur 25. Voorbeeld van datacommunicatie met het HOLe-protocol.
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5.3 Performance van LLC-protocollen.

De efficientie van een data link protocol kan worden uitgedrukt
in de utilisatie. Voor een stop-and-wait protocol kan hiervoor
afgeleid worden [22]:
( Hierbij is de processing tijd tussen ontvangen en zenden van
een frame verwaarloosbaar klein veronderstelt.)

1-P
u=--

1+2a

propagatietijd
met a= =

lransmissietijd

d/V
---
L/B

Bd

VL

B= data snelheid in bils/sec, d= lengte van verbinding in m
8

v= propagatiesnelheid (veer hardwire in de orde van 2x 10 m/s)

L= lengle van een frame in bils
p= kans op herlransmissie

U
1.0 ,....-------"r"""-----......

08

0.6

04

51op-and-wall

o.~

0.\ 1.0 10

a

100

N = 127 Go-back-N

1000

Figuur 26. Utilisatie als functie van a bij P = 0,001.

5.4 Een bruikbaar datal ink protocol.

In deze paragraaf wordt bekeken welk LLC-protocol geschikt is
voor een kleinschalig LAN voor PC's.

Een datal ink protocol heeft de volgende functies:
- error control
- flow control

De error control wordt bereikt door het ARQ-mechanisme: Een
correct verzonden frame wordt geacknowledged. Een niet
geacknowledged frame wordt opnieuw verzonden.
De flow control zorgt voor het beheer van de buffers. Als een
ontvanger geen buffers vrij heeft kan hij geen data ontvangen.
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Een ontvangend station kan een buffer pas vrijgegeven als de data
uit dat buffer door de hogerliggende lagen verwerkt is.

Een verkeerde keuze van het data link protocol heeft tot gevolg
dat de effectieve datasnelheid afneemt doordat het systeem moet
wachten:
-De ontvangbuffers zijn vol (flow control).
-Er is nog geen acknowledgment ontvangen van verzonden frames
(error control).

Een stop-and-wait protocol is wat betreft implementatie het minst
complex. Protocols met grotere windows zoals HDLC hebben een
complexere timing en bufferbeheer, omdat meer pakketten kunnen
uitstaan (= weI verzonden maar nog niet geacknowledged) en in de
verkeerde volgorde kunnen aankomen. Naarmate het langer duurt dat
een pakket geacknowledged wordt is een grotere window gunstiger.

Omdat sprake is van een kleinschalig netwerk, kan gesteld worden
dat een frame een korte propagatietijd over het netwerk heeft
ten opzichte van de transmissietijd. Uit figuur 26 kan afgeleid
worden dat voor kleine a het stop-and-wait protocol voldoende
efficient is.

In de praktijk blijkt dat de softwarematige verwerking van een
pakket relatief lang kan duren. Dit kan inhouden dat
acknowledment van een frame langer duurt. Over het algemeen
geldt dat bij gebruik van eenvoudigere protocollen de
softwarematige verwerking ook sneller is.

Pakketering:

De data wordt opgedeeld in blokken. Hierbij spelen de volgende
redenen een rol:
-Naarmate een pakket groter wordt is de kans op een fout groter

en duurt hertransmissie langer.
-Bij grotere pakketten wordt het transmissiemedium langer bezet
door hetzelfde station.

-Bij grotere pakketten zijn ook grotere buffers nodig.

De opbouw van de pakketten kan eruit zien zoals bij HDLC. Tevens
kunnen dezelfde controlebytes en framesoorten toegepast worden.

Bij een IBM-PC wordt data opgeslagen in diskblokken van 512
bytes. De data kan daarom het best verdeeld worden in blokken van
128,256 of 512 bytes. Bij te kleine pakketten wordt de relatieve
overhead ten gevolge van de pakketering en de gebruikte protocols
te groote

Bij gebruik van een stop-and-wait protocol
databuffers gebruikt worden. De data staat
volgorde in de buffers als dat hij verzonden
hoofdstuk 7 wordt dit nader uitgewerkt.

kunnen cyclische
dan in dezelfde
moet worden. In

De 7envoudigste transportservice biedt een connection-oriented
serv1ce. Door de connection-oriented service worden de
bovenliggende netwerklagen ontlast. Het opbouwen en verbreken van
een verbinding wordt behandeld in het hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 6

H6. LLC-interfaces

In dit hoofdstuk worden de interfaces die bij de implementatie
gebruikt worden (figuur 30) vergeleken met de LLC-standaard. De
interfaces tussen de diverse netwerklagen dienen zodanig te zijn
geimplementeerd dat er geen onnodig tijdverlies optreedt.

6.1 Definitie van de interface tussen 2 netwerklagen.

De ISO definieert een interface tussen 2 netwerklagen d.m.v.
Service Access Points (SAP's) en primitieven. Een SAP is een
logische interface tussen 2 netwerklagen. De communicatie via
deze SAP's wordt gedefinieerd met behulp van primitieven. Indien
meerdere stations hetzelfde systeem willen gebruiken moeten er
ook meerdere SAP's zijn. De MAC-LLC interface kent slechts 1
SAP. Indien meerdere stations gebruik willen maken van dezelfde
hardware (via dezelfde SAP) moet hiervoor speciale
adresseringsinformatie worden meegegeven,zoals in onderstaande
figuren getoond wordt. Voorlopig wordt er binnendit verslag
uitgegaan van slechts 1 station per PC, dus is er maar 1 SAP
tussen 2 netwerklagen nodig.

OSl
RM

00'0
Lrnk

Iohd,um

figuur 27. Service Acces Points in een lagenmodel.

LLC
pdu

MAC
pdu

MAC ..,.iu dolo ""it

figuur 28. Adressering bij MAC-LLC interface.
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definitie:

Een primitieve specificieert de functie die
uitgevoerd en wordt gebruikt voor het doorgeven
controlevariabelen. De vorm van de primitieve is
afhankelijk.

moet worden
van data en

implementatie-

zender
I

N-leyer I(N-1)-layer
I
I

request I

~
I
I
I
I
I
I
I

confirm~

onlvanger
I

(N-l)-layer IN-layer
I
I
I
I
I
I
I
I
~ indicate

I
I
I
I

figuur 29. Gebruik van primitieven.

Met behulp van deze primitieven kunnen een aantal variabelen,
zoals bestemmingsadres, bronadres en bUfferpointers worden
doorgegeven.

6.2 LLC-MAC interface.

De LLC standaard definieert geen LLC-MAC interface maar geeft het
volgende model:

Primitieven:
MAc_request: De LLC-laag geeft door aan de MAC-laag dat een frame

verzonden moet worden.
MAC indicate:De MAC-laag van het ontvangende station geeft een

frame door naar de LLC-laag.
MAC confirm: De LLC-laag van het zendende station ontvangt van de

MAC-laag een bevestiging dat het frame verzonden is.

De interface in figuur 30 kan volgens dit model gebruikt worden:
MAC request komt overeen met het aanbieden van een pointer aan de
MAC=laag.
MAC indicate komt overeen met RXRDY=TRUE, hetgeen aangeeft dat de
ontvanger een frame heeft ontvangen.
MAC confirm komt overeen met TXRDY=TRUE, hetgeen aangeeft dat de
zender een frame heeft verzonden.
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6.3 LLC-interface naar hogere lagen.

AIleen de interface bij
bekeken. De LLC-standaard
primitieven:

L_DATA_CONNECT.request
L DATA CONNECT. indicate
L-DATA-CONNECT.confirm

L CONNECT. request
L-CONNECT.indicate
L-CONNECT.confirm

L DISCONNECT. request
L-DISCONNECT.indicate
L-DISCONNECT.confirm

L RESET. request
L-RESET.indicate
L-RESET.confirm

connection-oriented service wordt
definieert hiervoor de volgende

naar
frame

een
dit

L CONNECTION FLOWCONTROL.indicate
L=CONNECTION=FLOWCONTROL.request

Bekijk figuur 30. Deze interface komt als voIgt overeen met de
LLC standaard:

L DATA CONNECT request is het aanbieden van data aan de LLC-Iaag
door een hogere laag.
L DATA CONNECT indicate is de melding van LLC-Iaag naar een
hogerlIggende Iaag dat data ontvangen is, waarbij bijvoorbeeld
een pointer naar de ontvangen data en een indicatie van de
hoeveelheid ontvangen data wordt meegegeven.
L DATA CONNECT confirm is met de melding van LLC-Iaag
hogerlIggende -lagen. Dit betekent dat voor het verzonden
een acknowledge ontvangen is. Dit kan gepaard gaan met
indicatie van de nog vrije bufferruimte en een pointer naar
gedeelte.

In een pakket wordt door het controleveld vastgelegd welke
primitieve wordt afgehandeld. Dit veld kan bijvoorbeeld een
acknowledgement bevatten (L DATA CONNECT confirm) of een SABM-
commando (L_CONNECT_request).- - -
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Hoofdstuk 7

H7. Transport-service.

7.1 Connection-oriented transportservice.

Bij een LAN kan er meestal geen echt onderscheid worden gemaakt
tussen een LLC-Iaag en een transportlaag.
De transportlaag voorziet in samenwerking met de onderliggende
lagen voor een betrouwbare en efficiente end-to-end
dataoverdracht tussen processen. In [16] staat een goede
beschrijving van zo'n protocol. Indien er eerst een verbinding
opgebouwd moet worden voordat datatransport mogelijk is, wordt er
gesproken van "connection-oriented" datatransport. Het HDLC
protocol is in feite een "connection-oriented" protocol, waarbij
de functies van de transportlaag voor een groot gedeelte door de
LLC-Iaag worden vervuld.

Een connection-oriented protocol bevat de volgende onderdelen:
1J Opbouw van een verbinding.
2J Data-overdracht.
3J Vrijgeven (verbreken) van een verbinding.

Waarom een connection-oriented transport-service?
Een connection-oriented transportservice houdt voornamelijk in
dat de aangeboden service betrouwbaar is. Een verbindingsopbouw
met een ander station geeft zekerheid omtrent de aanwezigheid
van dat station en initialiseert de communicatieoverdracht,
waarbij eerst een aantal parameters kunnen worden uitgewisseld.
Connectionless service is meer geschikt voor real-time
app1icaties zoals telemetrie. am bij een connectionless service
toch een betrouwbaar datatransport te krijgen dienen functies
zoals flow control en error control door hogere lagen te worden
afgehandeld.

De transportservice kan de volgende onderdelen bevatten:

- connect();
2 stations.
verbonden
brengen van

Deze routine verzorgt de verbindingsopbouw
Na afloop zijn de twee gewenste stations met

of komt er een melding over het niet tot stand
een verbinding.

tussen
elkaar
kunnen

- close(); Deze routine verzorgt het beeindigen van een
verbinding tussen twee, met elkaar verbonden stations. Na afloop
lS er geen verbinding meer aanwezig. Eventueel voIgt er een
melding over het niet correct afbreken van de verbinding.

- zendbuffer () ;
buffer naar het

Deze routine verzorgt het zenden van een
station waarmee een verbinding bestaat.

- ontvangbuffer(); Hiermee wordt de bereidheid tot ontvangst van
data aangegeven.

-reset(); De verbinding wordt gereset zodat vanaf een bepaald
punt de communicatie weer hervat kan worden.
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Er zijn naast de bovenstaande procedures nog een aantal
procedures gericht vanuit de transportlaag naar de hogerliggende
~agen. Deze procedures vormen in feite de primitieven zoals die
In paragraaf 6.3 gegeven zijn. Bij deze transportservice is er
nog een kleine sessielaag nodig die de verbinding en
datatransport bewaakt. Zo kan bijvoorbeeld na een lange periode
van inactiviteit de verbinding automatisch worden verbroken ...

7.2 Data-transport en bufferbeheer.

De te verzenden data wordt naar het zendbuffer gebracht. De
transportlaag zorgt ervoor dat de aangeboden data in blokken
verdeeld wordt .. Het zenden van data kan 2 mogelij kheden bieden.
~ij bijvoorbeeld filetransport kunnen de te verzenden pakkette~
In een queue geplaatst worden. Het kan echter ook voorkomen dat
bepaal~e da~a voor:ang krijgt (EXPEDITED DATA), bijvoorbeeld bij
alarmsltuatles. Hlervoor kan een extra buffer geimplementeerd
worden.

De datapakketten kunnen er als voIgt uitzien:

flag k3estinalion !Control pakket source data checksum flag
addres lengte addres

figuur 31. Datapakket op transportlaagniveau.

Door toevoeging van de pakketgrootte is een extra controle en
eenvoudigere verwerking van het pakket mogelijk.

Een goede manier voor het beheer van de buffers wordt getoond in
figuur 32. Er wordt gebruik gemaakt van een cyclisch buffer en 2
pointers. De FUll-pointer (FULLPTR) geeft aan waar de data
begint. De Empty-pointer (EMPTR) geeft aan waar de buffers leeg
ZlJn. Het 3e byte van het pakket bevat de lengte van het pakket.
Na een geslaagde transactie kan een pointer opgehoogd worden met
deze waarde. De totale lengte van het buffer dient minimaal 1
diskblok + de windowsize van het datal ink protocol te zijn. Dan
kan namelijk het lege bUffergedeelte (bij het zendbuffer) op
interruptbasis met een diskblok gevuld worden, terwijl het andere
buffergedeelte gebruikt wordt door het LLC-protocol. De
transportservice heeft hierbij 2 soorten flow control nodig: Als
het zendbuffer vol zit dan moet dit aan de bovenliggende laag
worden doorgegeven. Als het ontvangbuffer vol zit dan moet dit
aan het zendende station worden doorgegeven. Dit kan bereikt
worden door acknowledgement van de data waarbij een indicatie
wordt gegeven van de nog beschikbare bufferruimte. Deze indicatie
kan of in het controleveld of als extra veld worden toegevoegd
aan het pakket.

Voor meer Service Access Points (paragraaf 6.1) zijn ook
cyclische buffers nodig. Elke verbinding heeft zijn
ontvang- en zend-buffers.
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Flow control:

Cyclische buffers:

begin buffer

fUllptr
-~

emptr
-~

Voor zendbuffer geldt:

-na acknowledgment: fullptr:= fullptr + pktsize

als fullptr =emptr dan is buffer leeg

-vullen van het buffer: emptr:=emptr + pktsize

als emptr =fullptr dan is buffer vol

figuur 32. Cyclische buffers.
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7.3 Verbindingen opbouwen en afbreken.

Het opbouwen en afbreken van een verbinding:

zend
-------- SABM-commando --------------
I IDLE \-------->---------1 CONNECTING 1

1 ontvang UA
I

I ontvang UA
1

I CLOSING I-~----<----------I CONNECT 1
----------- zend -----------

DISC-commando

figuur 33. Opbouw en afbreken van verbinding gezien van
zenderzijde.

1--->-------1 IDLE
1 ---------

ontvangl 1

DISC 1 1
I I
1 I
1 ontvangl

----------- SABM 1
I CONNECT 1-----<---1

figuur 34. Opbouw en verbreken van verbinding gezien vanaf
ontvangerzijde.

Het opbouwen en verbreken van de verbinding zoals bovenstaand
beschreven komt overeen met de IEEE 802 LLC-standaard en het
HDLC-protocol.

Een send request bestaat uit het zenden van een SABM-commando.
Een close request bestaat uit het zenden van een DISC-commando.
Een acknowledgment wordt gegeven d.m.v. het UA commando.

De bijbehorende routines kunnen er als voIgt uitzien:
( C-Ianguage )

Zender:
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connect ( dest adres )
char dest_adres;
{

if ( state == IDLE) {
state= CONNECTING;
send connectrequest(dest adres);
enable receiver(); -
wait (Iramearrival);
if ( receive_connectack(dest_adres» state= CONNECT;
}

}

close(dest adres}
char dest adres;
{ -
if ( state == CONNECT ) {

state == CLOSING;
send_closerequest(dest_adres);
enable receiver();
wait (-framearrival );
if ( receive closeack(dest adres ) ) {

state =~ IDLE --
}

}
}

ontvanger:

recv connectrequest()
{
disable receiver();
if ( state == IDLE ) {

state = CONNECT;
source= r.sourceadress;
send connectack(source);
}

enable_receiver();
}

recv_closerequest()
{
disable receiver();
if ( ( state == CONNECT ) && ( r.sourceadress== source ) ) {

send closeack(source);
state= IDLE;
}

enable_receiver();
}

Na het zenden van een connectrequest of closerequest moet er
gewacht worden op een antwoord van het ontvangende station. Met
behulp van timeouts wordt er voorkomen dat het programma oneindig
in dezelfde toestand blijft. Als bijvoorbeeld de toestand van het
programma CONNECT is terwijl de verbinding is verbroken, zal na
een bepaalde periode, waarin het programma geen pakketten van het
andere station ontvangt, het programma naar de toestand IDLE
overgaan en de verbinding als verbroken beschouwen.
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Hoofdstuk 8

H8. Applicatielaag.

8.1 Algemeen.

De grote hoeveelheid mogelijke applicaties maakt dat de
applicatielaag de omvangrijkste laag is. De invulling van deze
laag wordt door de netwerkfabrikanten vaak aan de klanten
overgelaten.

Een aantal mogelijke applicaties voor een PC-netwerk zijn:
1] File-transport.
2] Werkzaamheden uitvoeren op een op het netwerk aangesloten

computer of randapparaat (b.v. printer).
3] Terminal-emulatie: Gebruik van de PC als remote terminal

zodat er gewerkt kan worden op een, op het netwerk
aangesloten, hostcomputer.

4] Mail: Het zenden van boodschappen naar medegebruikers van
het netwerk.

8.2 Interfaces van de applicatielaag.

In deze paragraaf worden de interfaces tussen de applicaties en
het communicatie-systeem bekeken aan de hand van een voorbeeld:
filetransport.

Het zenden en ontvangen van files over het netwerk wordt gedaan
met behulp van een filetransportprotocol.

Een filetransportsysteem in een computer heeft diverse
interfaces:
- gebruikersinterface.
- interface naar de datatransport faciliteit.
- interface naar het filesysteem en het operating system.

I user-interface I

I file systeem 1---1
----------------- I -----------------

--I filetransport I
--I systeem I

-------------------- I -----------------
I operating system I-I

I data transport I
I faciliteit I

figuur 35. Interfaces van een filetransportsysteem.
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De filesysteem interface moet een aantal services
filetransport systeem kunnen bieden, onder andere:
-het lezen van een diskblok naar een buffer.
-het schrijven van een buffer naar een diskblok.

Bij een filetransport tussen 2 verschillende systemen
nodig z1Jn de filestructuur van de te verzenden file
passen aan zijn nieuwe omgeving.

Een filetransportsysteem moet een aantal services
gebruiker kunnen bieden via een userinterface,zoals:
- starten van filetransport.
- afbreken van een filetransport.
- opvragen van een status overzicht.

aan

kan
aan

aan

het

het
te

de

Het filetransportsysteem controleert de datatransport. Hiertoe
wordt bijgehouden in welke toestand het proces zich bevindt. Met
behulp van timers wordt het filetransport bewaakt. Een aantal
toestandsvariabelen dienen een eenduidig beeld te geven van de
toestand waarin het programma zich bevindt, zodat bij optredende
fouten herstellend kan worden opgetreden.

De interface naar het transportsysteem is beschreven in de vorige
hoofdstukken.

8.2 Gebruikersinterface.

De gebruikersinterface verzorgt de communicatie tussen het
programma en de gebruiker. De gebruiker geeft commando's aan
het programma die de gebruikersinterface interpreteert en
doorgeeft aan het programma. Het programma geeft eventueel
terugmeldingen naar de gebruiker.

Bij een communicatieprogramma is het nuttig als dit programma
resident aanwezig is in de computer. Resident aanwezig wil
zeggen: Het programma bevindt zich in het actieve geheugen van de
computer. Hierdoor kan het programma direkt aangeroepen worden,
ook tijdens de executie van andere applicaties. In [13] word
beschreven hoe een resident programma kan worden gemaakt.

8.3 Het operating system.

In principe z1Jn operating systems voor PC's single-user
systemen. Bij het gebruik van netwerken worden de PC's multi-user
systemen met behoefte aan een multi-user operating system.

8.3.1 Bescherming van het systeem.

Het gebruik van netwerken vraagt een grotere beveiliging van het
systeem. Enerzijds dient data beschermd te worden tegen niet
geautoriseerde gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik van
usercodes en passwords, applicatie- of machine-gericht.
Anderzijds mogen bepaalde resources niet door meerdere gebruikers
tegelijk benaderd worden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat
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2 gebruikers in dezelfde file schrijven. Dit kan bereikt worden
door gebruik van semaphoren.[24]

8.3.2 Re-entrancy binnen de programmatuur.

Binnen een programma kunnen diverse interrupts worden
gegenereerd. Een probleem hierbij is de "re-entrancy" binnen de
programmatuur. Re-entrancy treedt op wanneer de
interruptprocedure een routine onderbreekt en deze zelf weer
aanroept. Hierbij kunnen geheugen-variabelen (en registers)
verstoord worden zodat na een interrupt de oorspronkelijke
toestand niet meer te herstellen is. Een groot aantal operating
system routines zijn niet re-entrant en kunnen beter niet in een
interrupt service routine gebruikt worden. Ook de video-routines
van de IBM-BIOS zijn niet re-entrant. Bij het programmeren moet
rekening worden gehouden met het feit, dat niet aIle DOS- en
interrupt functies kunnen worden gebruikt.
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Hoofdstuk 9

H9. Concept voor een kleinschalig LAN.

In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe de implementatie van de
diverse netwerklagen eruit moet zien, waarbij uitgegaan wordt van
synchroon halfduplex dataverkeer. De netwerk-hardware bevindt
zich hierbij binnen de PC. Het netwerkverkeer wordt afgehandeld
door de processor van de PC op interrupt- en DMA-basis.

De volgende onderdelen kwamen in de vorige hoofdstukken ter
sprake:
1] Type netwerk: ring of bus.

Er wordt gekozen voor een busnetwerk. Een busnetwerk geeft
een eenvoudigere aansluitbaarheid dan ringnetwerken bij
datacommunicatie tussen PC's, omdat de stations in de PC's
aan- en uitgeschakeld mogen worden zonder dat het netwerk
buiten bedrijf moet worden gesteld. Ringnetwerken zijn
bovendien vatbaarder voor fouten, omdat het uitvallen van 1
station meestal direkt het uitvallen van het gehele netwerk
tot gevolg heeft.

2] Medium.
Het transmissiemedium legt een grens op aan de maximale
afstand en de maximale frequentie. Coax kabel heeft betere
elektrische eigenschappen dan twisted-pair kabel. Twisted
pair kabel is goedkoper.

3] Aansluiting naar het netwerk.
De aansluiting naar het netwerk legt een grens op aan het
maximum aantal aangesloten stations.
De keuze van een RS-422 interface geeft een eenvoudige
implementatie met de mogelijkheid van minimaal 10
aansluitingen.

4] De communicatiecontroller dient gekozen te worden
afhankelijk van de gestelde eisen en wensen op gebied van
interfacing, snelheid en protocolondersteuning. Binnen dit
onderzoek wordt gekozen voor een bouwsteen waarbij de
testbaarheid van de communicatieprotocollen voorop staat.

5] De medium access methode, die bepaalt wanneer er gebruik
gemaakt kan worden van het netwerk. Er dient een netwerk
access methode gekozen te worden die niet teveel belasting
geeft voor de PC. Contention-methodes zijn wat betreft
PC-overhead het gunstigst vergeleken met reservation en
token passing. Reservateringsmethoden en token passing geven
betere prestaties vooral bij drukke netwerkbezettingen.
Binnen dit verslag wordt gekozen voor CSMA/CA.

6] Het datalink protocol, dat zorgt voor een betrouwbaar
datatransport. Vanwege de kleinschaligheid kan worden
volstaan met een eenvoudig stop-and-wait protocol, waarbij
elk pakket geacknowledged moet worden.

7] De transport service. De connection-oriented service geeft
de eenvoudigste implementatie. Verbindingen worden opgebouwd
en afgebroken overeenkomstig als bij het HLDC- protocol.

8] De applicatielaag. Het communicatie-programma levert de
beste faciliteiten als het tijdens andere applicaties
aangeroepen kan worden, waarbij het communicatie-programma
resident in het PC-geheugen staat. Hierdoor kan de
communicatie op de achtergrond afgewerkt worden.
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Onderdelen 6,7 en 8 zullen in de volgende hoofdstukken buiten
beschouwing worden gelaten. De realisatie van deze onderdelen
valt buiten dit afstudeerprojekt, omdat de beschikbare tijd niet
toelaat dat aIle onderdelen gerealiseerd worden. Voor het testen
van de hardware en geschreven software is een eenvoudige
userinterface en testprogramma voldoende (H13)

Samengevat is het gekozen netwerkconcept:

-halfduplex dataverkeer.
-synchrone transmissiemethoden, gebaseerd op HDLC-pakket.
-28530 communicatiecontroller, zie hoofdstuk 10.
-busnetwerk van coax-kabels met BNC-connectors.
-RS-422 interface naar netwerk.
-Netwerk access methode: CSMA/CA.
-Data link protocol: HDLC-pakket, stop-and-wait protocol.
-connection-oriented transportprotocol.
-residente userinterface.
-geschikt voor IBM-compatibele PC's.
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Hoofdstuk 10

H10. Hardware-realisatie.

10.1 Algemeen.

De hardware wordt gerealiseerd op prototype insteekkaarten. Deze
kaarten kunnen in uitbreidingsslots binnen de PC worden
aangesloten. De compatibiliteit van de hardware zorgt voor een
eenvoudigere toepasbaarheid. Daarom worden in- en
uitgangssignalen zOdanig gekozen dat een zo groot mogelijke
compatibiliteit bereikt wordt. Speciale aandacht dient hierbij
besteed te worden aan de timing, omdat verschillende PC's met
andere microprocessoren en andere bouwstenen uitgerust zijn.
Hierover handelt paragraaf 10.3. In bijlage B bevinden zich de
schema's van de insteekkaarten.

Er is gekozen voor de communicatiecontroller Z8530 vanwege de
volgende redenen:
-Bekendheid binnen de afdeling EB.
-In vergelijking met soortgelijke bouwstenen biedt de Z8530
betere mogelijkheden.

-Eigen implementatie van MAC-Iaag mogelijk.

De communicatie-controller Z8530 bevat o.a. de volgende protocol
ondersteuning bevatten:
- Adress search: De binnengekomen pakketten worden aIleen

geaccepteerd als het adresveld het adres van dat station
bevat of het general receive adres (11111111). Hiermee wordt
de overhead van het station beperkt.

- Foutencontrole: Generatie en controle van een checksum.

De communicatie-hardware voor een PC bevat de volgende onderdelen:
-communicatiecontroller
-timer- en klok- signalen.
-interfacing.

10.2 De communicatiekaart.

De seriele communicatiecontroller (SCC8530) heeft 2 kanalen.
Kanaal A wordt gebruikt voor zenden en ontvangen. Kanaal B wordt
aIleen gebruikt om activiteit te detekteren op het
transmissiemedium.

De timer wordt gebruikt voor timeouts (out1) en voor de generatie
van zendpulsen (out2), die gebruikt wordt voor reservering van
tijdsleuven en synchronisatiedoeleinden. De klokingangen worden
afgeleid met IC 74LS92, die de oscillatorfrequentie (OSC) deelt
door 12. De zendklok voor de SCC wordt ook door de timer
gegenereerd. Oscillatorfrequentie gedeeld door 4 gedeeld door
32 = ongeveer 111 Kbits. Door toepassing van externe codering en
DPLL (extra hardware) kan een snelheid van 1 Mb/s bereikt worden.

De gecodeerde data, afkomstig van de SCC, wordt via een RS-422
interface op de communicatielijn geplaatst. De RS-422 transmitter
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en receiver kunnen geenabled en gedisabled worden door middel van
2 flipflops. Deze flipflops kunnen geadresseerd worden waarna de
waarde van E13 (adresbit 1) in de flipflop geklokt wordt.

De insteekkaart maakt gebruik van twee interruptlijnen, IRQ3 en
IRQ4 en een DMA-request lijn. Deze lijnen kunnen geenabled of
gedisabled (3-state) worden. Andere aanwezige kaarten die gebruik
maken van deze interruptlijnen worden verwijderd of worden
gedisabled( interruptlijnen in 3-state mode).

Deze kaart kan gecombineerd worden met andere kaarten omdat DMA
lijnen en interruptlijnen in 3-state mode kunnen worden gezet.
Bij inschakelen van de PC wordt de netwerkkaart door de resetlijn
gereset.

10.3 Timing.

Een IBM-PC is uitgerust met een 8088 8-bits microprocessor en
werkt op een klokfrequentie van 4,77 Mhz (210ns). Een normale
buscyclus bestaat uit 4 klokperioden. Een IBM-AT werkt met een
80286 16-bits microprocessor op een klokfrequentie van 6 Mhz (167
ns). Een buscyclus bestaat uit 2 klokperioden. De timing van deze
machines is dus duidelijk anders. De klokfrequenties(CLK) worden
in beide machines afgeleid van een oscillatorfrequentie (OSC) van
14,31818 Mhz (70 ns). De klokfrequenties op de kaart gebruikt
worden daarom ook afgeleid van deze oscillatorfrequentie. De
Z8530 biedt ook de mogelijkheid om een externe oscillator aan te
sluiten. Het toevoegen van wait-states wordt door de PC's
verzorgd. Bij de IBM-PC bestaat een I/O buscyclus uit 5
klokperioden, bij een IBM-AT bestaat een I/O buscyclus uit 6
klokperioden.

Timer 8253-5 heeft een
Hiervoor wordt gebruikt
van deze timer zijn:
-read/write pUlse width
-recovery time

klokfrequentie kleiner dan 2 MHZ nodig.
OSC/8. De belangrijkste timingsfactoren

min. 300 ns
min. 1 microsec.

Belangrijkste timingsfactoren bij Z8530 SCC:
-read/write pulse width min. 390 ns (bij 4 MHZ)
-recovery time min 6*pclk+200ns

Commandovertraging voor het bereiken van de recoverytime wordt op
softwarebasis gerealiseerd door tussen twee lees of schrijf
acties andere instructies te plaatsen. Als opvulinstructie in
assembler kan hiervoor worden gebruikt: JMP SHORT $+2 .

Bij de SCC mag het write-signaal pas actief worden als de
data valid is. zie figuur 36.

53



oa,. ==x'\..... -_._.._UD -+2X-J'- _.. ~_.- ~..---""-'---

1_·--- ':'':' -----1
ClIO" lilt ....

figuur 36. Write-timing bij see.

10.4 Adressering van de bouwstenen.

De adressen van de bouwstenen zijn als voIgt:

0300H
0301H
0302H
0303H
0304H
0305H
0306H
0307H
0308,0309H
030A,030BH
030e,030DH
030E,030FH
0310,0311H
0312,0313H

0314,0315H
0316,0317H

see kanaal B, registers
see kanaal B, data
see kanaal A, registers
see kanaal A, data
Timer counter 0
Timer counter 1
Timer counter 2
Timer modeinstelling
RS-422 receive enable
RS-422 receive disable
RS-422 transmit enable
RS-422 transmit disable
See-interruptlijn enable (IRQ3) en DMA-request enable
See-interruptlijn tri-state en DMA-request lijn
tristate
Timer-interruptlijn enable
Timer-interruptlijn tri-state (IRQ4)
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Hoofdstuk 11

H11. Software-besturing van de bouwstenen.

11.1 Interruptstructuur bij PC's.

IBM-PC's (en compatibles) kennen hardware en software interrupts.
Hardware interrupts kunnen ook softwarematig gegenereerd worden.
Bij een softwareinterrupt wordt een typenummer opgegeven, welke
verwijst naar een adres (4 bytes) in de interrupt vector tabel.
Op dit adres staat het adres van de interrupt service routine.
Een hardware interrupt wordt via de interruptcontroller (PIC
8259) naar een adres in de interrupt vector tabel verwezen. De
interrupt vector tabel start op adres OOOO:OOOOH. De hardware
interrupts van de master interrupt controller hebben de
typenummers 08H tot en met OFH.

ADRES

20-23
24-27
28-2B
2C-2F
30-33
34-38
38-3B
3C-3F

TYPE

08
09
OA
OB
OC
OD
OE
OF

FUNCTIE

Timer (18.2 interrupts per seconde)
Keyboard
Reserved (Real-time clock, 2e PIC )
COM2
COM1
Harddisk
Diskette
Parrallel printer

tabel 6. Hardware interrupts.

Een hardware-interrupt dient als voIgt te worden verwerkt:

1] Zorg dat het adres in de interrupt vector tabel naar de
juiste routine wijst.

2] Clear het bijbehorende bit in het interruptmasker van de
interruptcontroller.

3] Geef binnen de interruptroutine een "Non-specific end-of
interrupt" door aan de interruptcontroller.

4] Beeindig de interruptrequest.

5] Bewaar aIle registers die binnen de interruptroutine
gebruikt worden op de stack en herstel deze aan het einde
van de interruptroutine.

6] Aan het einde van het programma eventueel interrups maskeren
en oude interruptvectoren terugplaatsen in de tabel.

Bij een interrupt worden automatisch het flag-register, het CS
register en de IP opgeslagen op de stack. De IRET-instructie
haalt deze registers weer van de stack af.
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De communicatiekaart (H10) heeft 2 interruptlijnen: Een voor de
SCC en een voor de timer. Deze worden aangesloten op 2 vrije
interruptlijnen in de PC met een zo hoog mogelijke prioriteit,
waarbij een interrupt van de SCC een hogere prioriteit krijgt dan
de timerinterrupt. DE PIC 8259 staat ingesteld op edge-lockout
(flank-gevoelig). Een interrupt dient actief te blijven totdat de
interruptrequest wordt gehonoreerd.

Het communicatieprogramma maakt gebruik van de keyboardinterrupt.
Het oorspronkelijke service routine adres van interrupttype 09
wordt daarvoor veranderd in het adres van de nieuwe service
routine.

11.2 PC-overhead.

Is de PC weI snel
communicatieprocedures?

genoeg voor de afhandeling van
Beschouw het volgende voorbeeld:

de

Stel de snelheid waarmee de databits over het netwerk
worden verzonden is 125 kbits/sec. De databytes moeten dan met
een snelheid van 16 kbytes/sec naar de SCC worden geschreven.
De processorklok is 4.77 MHz. Er zijn dan tussen 2 opeenvolgende
databyte-transfers 4770/16=298 klokperioden. Stel dat elke
instructie 4 klokperioden duurt. De PC kan dan 74 instructies
uitvoeren tussen 2 databyte-overdrachten.

Een datatransfer van een byte uit de SCC door middel van een
interruptroutine kost ongeveer 45 instructies. Deze acties kunnen
beter met behulp van DMA-overdracht worden gedaan. Zie paragraaf
11.5.

11.3 Timerinstelling.

Counter 0 van de 8253-5 TIMER wordt gebruikt als transmit clock
voor de SCC. De timer wordt daarvoor m.b.v. modewoord 00110110B
ingesteld in mode 3, square wave generator. Counter 1 van de
timer wordt gebruikt voor de generatie van timeout-interrupts.
Dit kan door instelling van mode 0, Interrupt on end-of-count (
modewoord 01110000B). Counter 2 wordt gebruikt bij de generatie
van pulsen over het kanaal. Deze counter wordt daarvoor ingesteld
in mode 4, software triggered strobe ( modewoord 10111000B).

11.4 Instelling van de Z8530 voor datatransfers.

01111110
xxxxxxxx
00100000

Instelling van de registers bij initialisatie:
WR 9 10000000 Channel A reset, master interrupt disable
WR 4 00100000 SDLC-mode
WR 3 11000000 8-bits receiver
WR 5 01100000 8-bits transmitter
WR 11 01101011 receive clock=DPLL, transmit clock=-trxc
WR 10 11000000 CRC-preset,flag on idle, flag on

underrun, NRZI.
SDLC-flag
Adres
DPLL enable

WR 7
WR 6
WR 14
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WR 15 00000000 geen interrupts toegestaan

Na de initialisatie staat de SCC in een begintoestand. Voor het
ontvangen van data zijn de volgende register-instellingen nOdig:

WR 0
WR 1
WR 3

00110000
11111001
11010001

error reset
special receive condition, ext/stat into
receiver enable, enter hunt mode

Bij het zenden van een frame op DMA-basis dienen de vo1gende
handelingen, na initialisatie, te worden verricht.

1] Reset external/status interrupts
2] Enable transmitter
3] Reset transmit CRC
4] Enable transmitter underrun interrupt
5] Enable DMA controller
6] Stuur eerste byte naar SCC
7] Reset transmit/underrun latch.

De volgorde van deze handelingen is zeer kritisch!

Aan het einde van een frame stopt de DMA-controller en
SCC een underrun, waardoor de SCC een CRC zendt. Een
interrupt treedt op na verzending van de CRC. Nadat
verzonden is is het complete frame verzonden.

krijgt de
ext/stat
de flag

De afhandeling van een SCC-interrupt gebeurt als voIgt: Door
adressering (INTACK, zie H10) wordt er een intack-cyclus
nagebootst. De SCC plaatst dan de inhoud van register 2 op de
bus. Hieruit kan de interruptoorzaak worden afgeleid.

11.5 DMA transfers.

Het lezen van een databyte uit de SCC en het schrijven van een
byte naar de SCC kan op DMA-basis gebeuren. De DMA-controller
waarvan kanaal 3 wordt gebruikt, wordt daartoe ingesteld op
single-mode transfer.

Instelling van de DMA benodigt de volgende handelingen:

1] Maskeer het DMA-kanaal.

2] Reset DMA-request.

3] Schrijf modewoord naar moderegister.

4] Laat DMA page-register naar Datasegment wijzen.

5] Schrijf adres in DMA base-register.

6] Schrijf aantal datatransfers -1 naar counter-register.

7] Haal masker weg.
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Hoofdstuk 12

H12. Beschrijving van de programmatuur van de MAC-Iaag.

In dit hoofdstuk wordt een implementatie van de MAC-Iaag
uitgewerkt. De MAC-Iaag is geimplementeerd met CSMA/CA.

12.1 Interface van MAC-Iaag naar LLC-Iaag.

Zie figuur 30. De MAC-Iaag zorgt ervoor dat een te verzenden
dataframe, gekregen van de LLC-Iaag, op het juiste moment op het
kanaal wordt geplaatst. Als het frame verzonden is geeft de MAC
laag aan debooleaanse variabele TRMRDY ( transmitter ready) de
waarde TRUE. De LLC-Iaag ziet aan deze variabele dat de MAC-Iaag
gereed is en geeft een pointer naar een te verzenden buffer door
aan de MAC-Iaag. Het ontvangen gaat op ongeveer dezelfde wijze.
Als de MAC-Iaag niet kan ontvangen, is RECRDY=TRUE. De LLC-Iaag
dient aan de MAC-Iaag een pointer naar een ontvangstbuffer door
te geven.

12.2 Implementatie van CSMA/CA.

De implementatie van deze laag wordt beschreven door een aantal
interruptroutines (zie fig 37). Het dataverkeer wordt afgewerkt
op DMA-basis. Het gebruikte algorithme staat beschreven in
paragraaf 4.6. De datapakketten bevatten maximaal 128 databytes.

wordt
niet

implementatie werkt als voIgt:
ontvangbuffer of zendbuffer door de LLC-Iaag

dan doet de MAC-Iaag niets. Het station is dan

De CSMA/CA
Als geen
aangeboden
actief.
Als er een ontvangbuffer wordt aangeboden dan schakelt de
hardware over naar ontvangmode. Een ontvangen frame wordt in het
databuffer geplaatst. Vervolgens zal de MAC-Iaag vragen om een
nieuw databuffer.
Als er een zendbuffer wordt aangeboden, dan wacht het station
totdat het kanaal vrij is. Dit gebeurt door gedurende bepaalde
discrete tijden het kanaal te bekijken. Wordt gedurende deze
periode activiteit bespeurd, dan wordt het kanaal als actief
beschouwd. Zolang het kanaal actief is en er een ontvangbuffer
aanwezig is , zal het station in ontvangmode blijven. Als
er geen activiteit is bespeurd wordt aangenomen dat het kanaal
vrij is. Volgens het algorithme uit paragraaf 4.6 wordt dan een
pakket verzonden. Kort voordat het station begint te zenden wordt
gecontroleerd of het kanaal nog steeds vrij is. De tijd tussen
luisteren en zenden bepaalt de tijd t (zie figuur 18), die zo
klein mogelijk dient te zijn.
Na het zenden wordt er een timer gestart die het volgende moment
van zenden bepaalt, ook als er geen te verzenden frame is.
Hierdoor krijgen andere stations een zendbeurt en kan de timeout
tevens dienen als hertransmissie-timeout voor het LLC-protocol.

Figuur 38 toont de timing bij het zenden met het CSMA/CA
protocol.
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krijgt
De DMA

zenden
wordt

andere
geeft

interruptroutines:

DCD interrupt:
Deze interrupt wordt gegenereerd door kanaal B en houdt in dat er
activiteit op het transmissiekanaal gesignaleerd is. De SCC wordt
daarom in ontvangmode gezet gedurende de periode van een
tijdslot, die groot genoeg is voor een pakket met 128 databytes.

Underrun interrupt:
Deze interrupt treedt op als de SCC geen databytes meer
aangeboden. Dit is het geval als het frame verzonden is.
controller geeft dan een Terminal Count aan. Na het
wordt omgeschakeld naar ontvangmode. De inact_timer
geprogrammeerd met een ruime wachttijd, die enerzijds aan
stations de kans geeft om te zenden en anderzijds de kans
voor een acknowledgement van het verzonden pakket.

SPREC interrupt:
Een Special Receive Condition treedt op bij het einde van een
ontvangen frame. Ret ontvangen frame kan verwerkt worden mits de
checksum correct is.

ENDZEND TIMEOUT:
Deze tImeout betekent het einde van een zendperiode, maar
aIleen voor als er geen underrun interrupt is opgetreden.
volgen routine is hetzelfde als bij een underrun interrupt.

komt
De te

ZEND TIMEOUT:
Deze-timeout geeft aan dat het station nu mag gaan zenden. Eerst
wordt er echter gecheckt of het kanaal actief is. Zo nee, dan
wordt de zendprocedure gestart en de endzendtimer geprogrammeerd.

INACT TIMEOUT:
Deze timeout wordt gebruikt voor 2 doeleinden:
Als het kanaal actief is, dan mag het kanaal aIleen ontvangen.
Als het station wil zenden moet het kanaal niet actief zijn. De
inact timer wordt daartoe voor een bepaalde periode
geprogrammeerd gedurende welke gekeken wordt of het kanaal actief
is (DCD enable). Deze periode wordt steeds kleiner naarmate het
station langer staat te wachten (toename van de prioriteit).
Als het kanaal niet actief is mag er een pakket verzonden worden.
Om botsingen te voorkomen wordt er eerst een puIs verstuurt
waardoor andere stations naar ontvangmode gaan. Daarna wordt er
een korte tijd, afhankelijk van het stationsadres, gewacht.

Bij deze implementatie spelen een aantal zaken een belangrijke
role Een station moet snel kunnen overschakelen tussen DCD-mode,
waarin het station staat te luisteren naar het kanaal, en de
zendmode, waarin de transmissie begint. Dit wordt gedaan door
het bekijken van de DCD status van de Z8530, vlak voordat de
transmissie begint.
Elk station moet aan de beurt kunnen komen. Dit wordt bereikt
door een station, dat net gezonden heeft, een bepaalde wachttijd
op te leggen.
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Hoofdstuk 13

H13. Software voor hogere netwerklagen.

13.1 Testprogramma.

De besturing van de bouwstenen en een implementatie van CSMA/CA
zijn geschreven in assembler. Via een interface kunnen deze
onderdelen gekoppeld worden aan hogere netwerklagen. De hogere
lagen zijn nog niet geimplementeerd. De datatransmissie is dus
nog niet betrouwbaar. Voor het testen van de netwerkkaart en de
geschreven software is er weI een testprogramma geschreven. Met
dit testprogramma kunnen er boodschappen tussen stations
uitgewisseld worden. Het programma kent slechts 1 zend- en 1
ontvang-buffer.

Het programma bevat een eenvoudige userinterface. Het wordt
aangeroepen door toetsen CTRL-ALT nadat het programma gestart is
en resident in het PC-geheugen aanwezig is.

Het testprogramma kent de volgende commando's:
RESET: De medium access laag wordt opnieuw geinitialiseerd.
RECEIVE: Het programma kan een buffer ontvangen. Een ontvangen
buffer wordt op het scherm getoond. De boodschap wordt verwijderd
door CTRL-ALT.
ZENDF: Er kan nu een pakket worden verzonden op CSMA/CA basis.
FZEND: Er kan nu een pakket worden verzonden op CSMA basis.
ERASE: Het residente programma wordt uit het PC-geheugen gewist.
EXIT: De userinterface wordt verlaten.

13.2 Implementatie van de LLC-Iaag.

De LLC-Iaag is nog niet geimplementeerd. Met de gegevens uit
hoofdstukken 6 tot en met 8 kan een connection-oriented stop-and
wait protocol geimplementeerd worden. De realisatie van het stop
and-wait ARQ-mechanisme is zeer eenvoudig door de ondersteuning
van de geschreven MAC-Iaag. Het zenden van data wordt steeds
gestart met een commando zendbuffer(), waarbij data van de disk
wordt ingevoerd (of data ingetypt door de user) in het
zendbuffer. Het eerste pakket wordt daarna aan de MAC-Iaag
doorgegeven. Het verzenden van het pakket wordt verder door de
MAC-Iaag afgehandeld. Na het zenden stelt de MAC-Iaag steeds een
timer in. Bij deze timeout wordt het volgende te verzenden aan de
LLC-Iaag gevraagd. De LLC-Iaag kan hierop het volgende datapakket
geven of hetzelfde pakket opnieuw verzenden als er geen
acknowledge ontvangen is. Hier heeft de LLC-Iaag dus geen extra
timerfunctie nodig.
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Hoofdstuk 14

H14. Conclusies.

14.1 Conclusies en aanbevelingen.

uit de vorige hoofdstukken kunnen de volgende conclusies en
aanbevelingen worden gevormd:

Bij de keuze van een netwerk dienen een aantal criteria te
worden opgesteld betreffende:
-afmetingen van het netwerk.
-kosten.
-performance van het systeem.
-functionaliteit.

Een station is goedkoop als deze geheel binnen de PC ligt.
Er kan dan gebruik worden gemaakt van de in de PC aanwezige
software en hardware voorzieningen. Hierdoor neemt de
overhead van de computer toe. De overhead van het station
kan als voIgt beperkt worden:
-gebruik protocolondersteunende hardware.
-behandel netwerkverkeer op interrupt- en DMA-basis.
-gebruik eenvoudige protocols.

De communicatie-hardware voor een PC kan als voIgt worden
verdeeld:
-communicatie-controller.
-timer- en klok-signalen.
-interfacing.
De PC dient op deze 3 gebieden te worden uitgebreid, waarbij
tevens besturings-software voor de toegevoegde bouwstenen
moet worden geschreven. Hierbij mogen geen conflicten
optreden met andere aanwezige hardware.

Voor een klein, eenvoudig en goedkoop netwerk kan het
best gekozen worden voor halfduplex dataverkeer over een
basisband bus netwerksysteem met twisted pair-kabel en een
RS-422 interface, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
contention en een stop-and-wait protocol.

De CSMA/CA methode, die in dit verslag uitgewerkt is, geeft
samen met een stop-and-wait protocol een eenvoudige
implementatie als onderdeel van een datatransportsysteem.

Zelf ontwikkelde netwerken zijn meestal opgebouwd met niet
standaard methoden, zoals hybride medium access protocollen,
meerdere transmissiekanalen etc.

De ontwikkeling van de hardware op het gebied van LAN's gaat
de laatste jaren zeer snel. Het zelf ontwikkelen van een LAN
is over het algemeen een tijdrovend geheel. Daarom wordt
aangeraden zoveel mogelijk de algemeen geaccepteerde
standaarden te volgen. De aanschaf van standaard-hardware
is, zeker in de toekomst, goedkoper dan zelf ontwikkelen.
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Hogere transmissiesnelheden geven grotere overhead voor de
PC. De softwarematige afhandeling van het netwerkverkeer kan
zoveel tijd in beslag nemen dat de effectieve datasnelheid
van het station afneemt.

De keuze van de medium access methode moet een goed
compromis zlJn van goede prestaties en weinig overhead voor
station en netwerk. Contention-methodes zijn wat betreft
overhead het gunstigst vergeleken met reservation en token
passing. Reservatie-methoden en token passing geven betere
prestaties vooral bij drukke netwerkbezettingen. CSMAjCD
wint aan populariteit doordat de benodigde hardware samen
met de communicatiecontroller in een IC wordt uitgevoerd.

De keuze van.het datal ink protocol hangt voornamelijk af van
de wachttijd tussen het verzenden van een pakket en het
ontvangen van een antwoord op dit pakket. Deze wachttijd
wordt bij kleine netwerken voornamelijk bepaald door de
softwarematige verwerking van het netwerkverkeer.

De implementatie van de applicatielaag is erg afhankelijk
van het operating systeem. Binnen een DOS-environment
kan niet zonder meer gebruik worden gemaakt van de DOS
functieaanroepen vanwege de reentrancy van de programmatuur.

14.2 Follow-up.

-De gebouwde netwerkkaart is bedoeld als testkaart voor diverse
protocolimplementaties en kan gebruikt worden voor diverse
vormen van communicatie. Voor toepassing als LAN-station zou de
kaart kunnen worden uitgebreid tot een snelheid tot 1 MBjs. Het
wordt echter niet aangeraden om zelf hardware te bouwen, tenzij
de gebouwde hardware als testmateriaal dient voor nieuwe
technieken.

-De performance bij druk netwerkverkeer kan
Hiervoor is een programma nodig dat druk
nabootst. Hierbij kan dan gemeten worden hoelang
wachten totdat hij mag zenden en hoe groot
datasnelheid is.

worden gemeten.
netwerkverkeer

een station moet
zijn effectieve

-De implementatie van de transportservice dient nadere
bestudering, vooral op het gebied van beveiliging en herstel bij
optredende fouten. De implementaties van LLC-laag en de MAC-laag
zijn voldoende bekend.

-Bij de applicatielaag moet voortdurend rekening worden gehouden
met vorderingen op het gebied van operating systems en de
bijbehorende faciliteiten.
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BIJLAGE A. BESCRRIJVING VAN DE SOFTWARE.

Ret testprogramma draagt de naam "compro" en is opgebouwd uit de
volgende files:

setkrt.asm:
Deze file bevat de routines waarmee de hardware wordt ingesteld.

csma.asm:
Deze file bevat de MAC-laag en bestaat voornamelijk uit
interruptroutines voor de SCC en de timer.

interf.asm:
Deze file bevat de interface tussen MAC-laag en LLC-laag.

testprog.asm:
Deze file bevat een aantal routines voor het verwerken van een
ontvangen en het vullen van een te verzenden pakket.

csuser.asm:
Deze file bevat de userinterface. Deze bestaat uit een commando
interpreter, een interruptroutine voor het onderscheppen van een
keyboardinterrupt en een aantal video-routines. De videoroutines
zijn nodig vanwege het optreden van re-entrancy (paragraaf 8.4.2).

69



:**************************************************

compro.asm icommunicatieprogramma

i*******************************************************

TITLE compro

;---------------------------------------------------------
iHet communicatieprogramma bestaat uit een userinterface en
:een medium acces laag bedoeld voor een netwerkkaart beschreven
iin het afstudeerverslag van C.J.M. Konings, idnr 152860 . Met
ide huidige implementatie kan er een buffer van een station naar
ialle andere stations worden verzonden. Het programma heeft
:naast deze file een aantal bijbehorende include-files nodig.
iHet programma moet omgezet worden naar een COM-file.

INTTAB SEGMENT AT Oh iJumptabel voor hardware-interrupts
iHardware interrupts 3 en 4 worden gebruikt door

de SCC en de timer.

ORG 9H*4
KBADDR LABEL DWORD iadres voor keyboardinterrupt

ORG OBH*4
SCCINT LABEL DWORD iadres voor SCC-interrupt

ORG OCH*4
TIMINT LABEL DWORD iadres voor timerinterrupt
INTTAB ENDS

;---------------------------------------------------------

ROMAREA SEGMENT AT 40h
ORG 17h

KBFLAG DB ?

ROMAREA ENDS

:Geheugenplaats in ROM welke
ide keyboardflag bevat.

;---------------------------------------------------------
:Begin van het codesegment.

CSEG

BEGIN:

SEGMENT
ASSUME
ORG
JMP
ORG

PARA
CS:CSEG
100h
INITZE
104H
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~ Hardware-adressen:

RECEN EQU
RECDIS EQU
TREN EQU
TRDIS EQU
IRQ3_EN EQU
IRQ3_DIS EQU
IRQ4_EN EQU
IRQ4_DIS EQU
DMA ADR3 EQU
DMA CNT3 EQU
DMA CMND EQU
DMA STATUS EQU
DMA_REQ EQU
DMA SMASK EQU
DMA MODE EQU
DMA CLRFF EQU
DMA PAGE EQU

~Variabelen

NSEOI EQU

TRUE EQU
FALSE EQU

KBSAVE DD

OLD MASK DB

00100000B iNon-specific end-of-interrupt

OOH
7FH

? ivariabele voor bewaren van
ioude keyboard-interrupt adres.

11111111B ~oude interruptmasker

~Adres van interruptcontroller

iAdres voor enabelen van IRQ3

iAdressen voor enable/disable
iIRQ4
iAdressen van de DMA-controller

iINT. ACK. adres: Op dit adres
iwordt de interruptvector
~van de SCC gelezen
ien de interrupt acknowledged
iAdressen van RS-422 driver

idma-pagina voor DMA-kanaal 3

iAdressen van Z8530

iTimeradressen

0308H
030AH
030CH
030EH
0310H
0312H
0314H
0316H
0006H
0007H
0008H
0008H
0009H
OOOAH
OOOBH
OOOCH
0082H

0021H
0020H
0304H
0305H
0306H
0307H
0302H
0303H
0300H
0318H

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

CMND 1
CMND 0
TADO
TAD1
TAD2
TADM
SCCAC
SCCAD
SCCBC
INTACK

i----------------------------------------------------

i INCLUDE FILES
i
i----------------------------------------------------
iOnderstaande files bevatten de assemblercode van het
icommunicatieprogramma.

INCLUDE CSUSER.ASM
INCLUDE CSMA.ASM
INCLUDE SETKRT.ASM
INCLUDE TESTPROG.ASM

INCLUDE INTERF.ASM

iuserinterface
imedium acces laag, int.routines
iinstelling van de bouwstenen
;testprogramma waarmee een
iboodschap wordt verzonden
iMAC-LLC interface
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;--------------------------------------------------------

iINITZE - deze routine zorgt ervoor dat aIle voorgaande code
resident in de PC aanwezig blijft en zorgt dat de juiste
interrupt- routines aangeroepen kunnen worden. Het adres
voor de keyboard-interrupt wordt opgeslagen zodat het
herstelt kan worden na beeindiging van het communicatie
programma.

;--------------------------------------------------------

INITZE PROC NEAR
ASSUME DS:INTTAB
PUSH DS
MOV AX, INTTAB
MOV DS,AX iDS wijst nu naar de

iinterrupttabel
CLI

ivervang
iinterruptadressen

MOV AX,WORD PTR KBADDR
MOV WORD PTR KBSAVE,AX
MOV AX,WORD PTR KBADDR+2
MOV WORD PTR KBSAVE+2,AX
MOV WORD PTR KBADDR,OFFSET START
MOV WORD PTR KBADDR+2,CS
MOV WORD PTR SCCINT,OFFSET INTSCC
MOV WORD PTR SCCINT+2,CS
MOV WORD PTR TIMINT,OFFSET INTTIMER
MOV WORD PTR TIMINT+2,CS
IN AL,CMND_l iBewaar het oude
MOV OLD_MASK,AL iinterruptmasker!
STI
MOV DX,OFFSET INITZE
INT 27H iMaak

icommunicatieprogramma
iresident.

INITZE ENDP

CSEG ENDS
END BEGIN
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;*******************************************************

;csuser.asm

;*******************************************************
;Deze file bevat de userinterface voor een cornrnunicatie
;prograrnrna + een aantal video- en keyboard- routines.
;Deze zijn nodig omdat vanuit een interruptroutine niet aIle
;DOS- en BIOS-routines aangeroepen mogen worden.

;Declaratie van variabelen

MSG LENGTH DB OOH ;lengte van message
MESSAGE DW ? ;pointer naar boodschap
SCR SAVE DB FALSE ;booleaanse var. die

;aangeeft dat oude scherrn
;bewaart is of niet.

SCREEN DB 160 DUP(" ") ;bewaar scherrntoestand
OUTAREA DB 10 DUP(?) ;outputbuffer
SROW DB ? ;oude rij cursorpositie
SCOLUMN DB ? ;oude kolom
SMODE DB ? ;oude videomode
SPAGE DB ? ;oude paginering
NCHAR DB ? ;aantal inputkarakters
MAXCHAR DB 08 ; maximum inputkarakters

;declaratie van boodschappen en meldingen
;het dollarteken wordt gebruikt als delimiter

BEGINMSG DB "TESTPROGRAMMA> ","$"
TIMERMSG DB "TIMER$"
FZENDMSG DB "FZEND$"
ZENDFMSG DB "ZENDFRAME$"
RESETMSG DB "RESET$"
ENDMSG DB "EXIT$"
STROBEMSG DB "STROBE$"
RECEIVEMSG DB "RECEIVE$"
SCCMSG DB "SCCINTERRUPT$"
ERASEMSG DB "ERASE$"
ZBRMSG DB "ZBR$"
DCDMSG DB "DCDINT$"
PAKKET MSG DB "voer data in> $"
ERROR MSG DB "herhaalde zendpogingen mislukt $"
DELMSG DB "<delete> voor herstel, $"
COMMANDO DB 8 DUP ( 20)
HELPMSG DB "HELP$"
CRMSG DB " <return>$"
SPACE DB " $"
DOLLAR DB "$"
DOT DB " ".
CR EQU 13
DEL EQU 7FH
;--------------------------------------------------
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;---------------------------------------------------
;INTERRUPTROUTINE VOOR KEYBOARDINTERRUPT
;--------------------------------------------------
;Deze routine wordt aangeroepen bij een keyboardinterrupt.
;en leest welke toetsencombinatie is ingedrukt. Bij
;CRTL-ALT wordt de userinterface van het communicatie
;programma gestart.

START PROC NEAR
CLI
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH SI
PUSH DI
PUSH DS
PUSH ES

PUSHF
CALL KBSAVE ;handel keyboard-interrupt af

ASSUME DS:ROMAREA
MOV AX, ROMAREA
MOV DS,AX :lees KBFIAG
MOV AL,KBFLAG
CMP AL,OOOOlOlOB :ALTjSHIFT ?
JNE EXIT . zo nee, beeindig routine,
ASSUME DS:CSEG,ES:CSEG
MOV AX,CS
MOV DS,AX
MOV ES,AX
CALL CMD PARSER ;zo ja, lees commando

:en interpreteer
EXIT:

MOV AL,NSEOI ;geef een NON-SPECIFIC-EOI
OUT CMND_O,AL
POP ES
POP DS
POP DI
POP SI
POP DX
POP CX
POP BX
POP AX
STI

IRET
START ENDP
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CMD PARSER PROC NEAR :CMD PARSER interpreteert het
:commando en voert de
:bijbehorende routines uit.

CALL RESTORE BIOS

CMP SCR_SAVE, TRUE
JZ END
CALL SAVE SCR

PARSER:
CALL CLEAR SCR
MOV MAXCHAR,04D
STI
LEA DX,BEGINMSG
CALL DISP G MSG
CLD
SUB AX,AX
MOV CX,04
LEA SI,COMMANDO
LEA DI,ERASEMSG
REPE CMPSB
JE ERASE
SUB AX,AX
MOV CX,04
LEA SI,COMMANDO
LEA DI,ZENDFMSG
REPE CMPSB
JE ZENDFRAME
SUB AX,AX
MOV CX,04
LEA SI,COMMANDO
LEA DI,RESETMSG
REPE CMPSB
JE RESET
SUB AX,AX
MOV CX,04
LEA SI,COMMANDO
LEA DI,RECEIVEMSG
REPE CMPSB
JE RECEIVE
SUB AX,AX
MOV CX,04
LEA SI,COMMANDO
LEA DI,FZENDMSG
REPE CMPSB
JE FRAMZEND
SUB AX,AX
MOV CX,04
LEA SI,COMMANDO
LEA DI,ENDMSG
REPE CMPSB
JE END
JMP HELP

75

:check niet meer op ALTjSHIFT
:herstel oude keyboard-adres
:Als oude toestand gesaved was,
:herstel dan nu oude toestand.
:bewaar oude scherm-toestand

:wis bovenste regel
:maximaal 8 karakters invoeren

idisplay prompt en vraag commando

imaak AX-register schoon
:vergelijk 4 karakters
;SI wijst naar ingevoerde commando
:Di wijst naar ERASE-commando
:vergelijk
:goede commando, dan sprong



END:
CALL
STI
RET

ERASE:
CALL

;beeindig programma
CMND END

;wis het resident programma
CMND ERASE

;zend een pakketZENDFRAME:
CALL
CALL
JMP

RESET:
CALL
CALL
JMP

RECEIVE:
CALL
JMP

HELP:
CALL
JMP

FRAMZEND:
CALL
CALL
CALL
CALL
JMP

CMD PARSER

CMND END
MOV
CALL
CALL
RET

CMND END

TESTPKT
CSMA BEGIN
END

MAC INIT
INT EN
PARSER

CMND RECEIVE
END

HELPCMD
PARSER

TESTPKT
T INTERFACE
EN DCDINT
ZEND DATA
END
ENDP

PROC NEAR
COMMANDO,OOH
SAVE BIOS
RESTORE SCR

ENDP

ihardware- en software-reset
;initialiseer MAC-laag
;enable interrupts

;ontvang pakketten

;toon help-menu

;zend buffer op csma/ca basis
izet pakket in elkaar
;stuur naar mac-laag
;check kanaal op activiteit
;zend het pakket

;herstel oude situatie, beeindig
;userinterface.
;bewaar oude keyboard-adres
;herstel oude scherm

CMND RECEIVE
CALL
CALL
MOV
MOV
MOV
MOV
CALL
RET

CMND RECEIVE

PROC NEAR ;behandel receive-commando
MAC INIT
INT EN ;enable interrupts
AL,FALSE
RECRDY,AL ;wijs ontvangbuffer aan
DX,OFFSET RECPAKKET
REC_PTR,DX
RECEIV EN ;enable receiver

ENDP

CMND ERASE PROC NEAR

CALL
CALL
CALL

MAC INIT
INT EN
RESTORE BIOS
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CMND

CALL
STI
MOV
MOV
INT

ERASE ENDP

RESTORE SCR

AX,DS
DX,AX
27H iVERWIJDER RESIDENT PROGRAMMA

HELPCMD

HELPCMD

PROC
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
LEA
CALL
RET
ENDP

NEAR
CLEAR SCR
DX,HELPMSG
DISPLAY MSG
DX,SPACE
DISPLAY MSG
DX,RECEIVEMSG
DISPLAY MSG
DX,SPACE
DISPLAY MSG
DX,ERASEMSG
DISPLAY MSG
DX,SPACE
DISPLAY MSG
DX,ENDMSG
DISPLAY MSG
DX,SPACE
DISPLAY MSG
DX,ZENDFMSG
DISPLAY MSG
DX,SPACE
DISPLAY MSG
DX,RESETMSG
DISPLAY MSG
DX,SPACE
DISPLAY MSG
DX,DELMSG
DISPLAY MSG
DX,CRMSG
DISPLAY MSG
DX,COMMANDO
INPUT

j--------------------------------------------------
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i-----------------------------------------------------------

i VIDEO en KEYBOARD - input en uitput routines.,
i-----------------------------------------------------------
iBij onderstaande routines wordt geen gebruik
igebruik gemaakt van DOS-interrupts!

DISPLAY CH

PUSH
MOV
MOV
INT
MOV
MOV
MOV
MOV
INT
MOV
CMP
JZ
INC
INT
POP
RET

ENDLINE:
MOV
INT
POP
RET

DISPLAY CH ENDP

DISPLAY MESSAGE
MOV
MOV
MOV
MOV
CMP
JZ
CALL

CL SC:
CALL
MOV
CALL
STI
RET

DISPLAY MESSAGE

PROC NEAR

CX
AH,03
BH,OO
lOH
AH,OAH
AL, [SI]
BH,OO
CX,Ol
lOH
AH,02
DL,79
ENDLINE
DL
lOH
CX

DL,OO
lOH
CX

PROC NEAR
AX,CS
DS,AX
ES,AX
MESSAGE,DX
SCR_SAVE,TRUE
CL SC
SAVE SCR

CLEAR SCR
DX,MESSAGE
DISPLAY MSG

ENDP

iprint een karakter op adres
i DS:SI op het scherm

ilees cursor_positie

idisplay karakter

ieinde van regel bereikt?

izet cursor 1 positie verder

ibewaar bovenste schermregel
itoon boodschap op adres DS:DX

DISPLAY MSG PROC NEAR

MOV SI,DX
MOV CL,MSG_LENGTH
MOV MSG_LENGTH,OOH
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CL,OOH
DISPLAY CHAR
CL,64D ;maximale lengte

;Display karakter

;lengte van boodschap?

;Einde boodschap?

DISPLAY CH
SI
AL, [SI ]
AL, "$"
END DISPL
CL
CL,OOH
END DISPL
DISPLAY CHAR

CMP
JNZ
MOV

DISPLAY CHAR:
CALL
INC
MOV
CMP
JZ
DEC
CMP
JZ
JMP

END DISPL:
RET

DISPLAY MSG ENDP

DISP G MSG PROC NEAR

DISP G

CALL
LEA
CALL
RET

MSG ENDP

DISPLAY MSG
DX,COMMANDO
INPUT

print boodschap
en lees commando

DISPLAY VAR PROC NEAR

LEA DI,OUTAREA
MOV SI, DX
REP MOVSB
LEA SI,SPACE
MOV CX,03
REP MOVSB
LEA DX,OUTAREA
CALL DISPLAY MSG
RET

DISPLAY VAR ENDP

print een variabele
op het scherm

INPUT PROC NEAR
Lees ingevoerd commando en echo dit terug naar scherm
Input op adres DS:SI. Einde input bij return of
bij bereiken van maxchar.

; Herstellen met DEL-toets

MOV AL,MAXCHAR
MOV NCHAR,AL
MOV SI,DX

READ CH:
MOV AR,OO
INT 16H
CMP AL,OO
JZ DEL CH
CMP AL,13
JZ END INPUT
CMP AL,7FH
JZ DEL CH
CALL UPPERCASE

DEL-karakter ingevoerd?

Einde input bij RET-karakter

;zet om naar uppercase
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MOV
MOV
CMP
JZ
CALL
INC
DEC
JMP

UPPERCASE PROC NEAR

DEL CH:
CMP
JNZ
MOV
CMP
JAE
INC
DEC
MOV
MOV
INT
MOV
DEC
INT
JMP

END INPUT:
RET

INPUT ENDP

CMP
JB
CMP
JA
AND

END UCASE:
RET

UPPERCASE

[SI] ,AL
AL,NCHAR
AL,OOH
READ CH
DISPLAY CH
SI
NCHAR
READ CH

AH,53H
READ CH
CL,NCHAR
CL,MAXCHAR
READ CH
NCHAR
SI
AH,03
BH,OO
10H
AH,02
DL
10H

READ CH

AL,61H
END UCASE
AL,7AH
END UCASE
AL,llOlllllB

ENDP

;nog in te voeren max. karakters

iherstel

;get cursor_position

iset cursor

;zet karakter in AL
;om naar uppercase

iIs character
ilowercase?

;Yes convert

PROC NEAR iSla bovenste schermregel op
SAVE CURSOR ;bewaar oude cursorpositie.
SI,OFFSET SCREEN
DL,80
DH,O

SAVE SCR
CALL
MOV
MOV
MOV

KOLOM:
DEC
JS
MOV
MOV
INT
MOV
MOV
INT
MOV
INC
MOV
INC

DL
SAVE END
AH,02
BH,OO
10H
AH,08
BH,OO
10H
CS: [SI] ,AL
SI
CS:[SI],AH
SI
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JMP
SAVE END:

MOV
MOV
RET

SAVE SCR ENDP

KOLOM

AL,TRUE
SCR_SAVE,AL

RESTORE SCR PROC NEAR

MOV SI,OFFSET SCREEN
MOV DL,80
MOV DH,O

RKOLOM:

iHerstel bovenste schermregel
ien cursorpositie

DEC
JS
MOV
MOV
INT
MOV
MOV
INC
MOV
INC
MOV
MOV
INT
JMP

REST END:
CALL
MOV
MOV

DL
R~ST END
AH,02
BH,OO
10H
AH,09H
AL, [SI]
SI
BL, [SI]
SI
BH,O
CX,Ol
10H
RKOLOM

RESTORE CURSOR iherstel cursorpositie.
AL,FALSE
SCR_SAVE,AL

RET
RESTORE SCR ENDP

SET CURSOR PROC
MOV
MOV
MOV
MOV
INT
RET

SET CURSOR ENDP

NEAR
AH,02
BH,OO
DH,OO
DL,OO
10H

iPlaats cursor op bovenste regel

SAVE CURSOR
MOV
MOV
INT
MOV
MOV
RET

SAVE CURSOR

PROC
AH,03
BH,OO
10H
SROW,DH
SCOLUMN,DL

ENDP

iBewaar huidige cursorpositie

RESTORE CURSOR
MOV
MOV
MOV
MOV

PROC
AH,02
BH,OO
DH,SROW
DL,SCOLUMN

81

iherstel cursorpositie



INT lOH
RET

RESTORE CURSOR ENDP

CLEAR SCR
MOV
MOV
MOV
MOV
INT
CALL
RET

CLEAR SCR ENDP

PROC
AX,0600H
BH,30
CX,OOOO
DX,004FH
lOH
SET CURSOR

iMaak bovenste scherrnregel schoon

iplaats cursor op blanco lijn.

Save bios_address for keyboard into
;--------------------------------------------
iBewaar bios adres voor keyboard interrupts.

SAVE BIOS PROC
PUSH
ASSUME
MOV
MOV

CLI
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
POP
STI
RET

SAVE BIOS ENDP

NEAR
DS
DS:INTTAB
AX, INTTAB
DS,AX

iDS wijst nu naar de
iinterrupttabel

AX,WORD PTR KBADDR
WORD PTR KBSAVE,AX
AX,WORD PTR KBADDR+2
WORD PTR KBSAVE+2,AX
WORD PTR KBADDR,OFFSET START
WORD PTR KBADDR+2,CS
DS

DS

AX,WORD PTR KBSAVE
WORD PTR KBADDR,AX
AX,WORD PTR KBSAVE+2
WORD PTR KBADDR+2,AX

i Restore BIOS_adress for keyboard into
;----------------------------------------
iDeze routine wordt aangeroepen
;zodat een ALT/SHIFT geen aanroep
ivan dit cornrnunicatieprograrnrna oplevert.

RESTORE BIOS PROC NEAR
PUSH DS
ASSUME DS:INTTAB
MOV AX,INTTAB
MOV DS,AX
CLI
MOV
MOV
MOV
MOV
STI
POP
RET

RESTORE BIOS ENDP
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;**********************************************

;csma.asm

;*******************************************************

;Deze file bevat de assemblercode voor de medium acces laag

;--------------------------------------------------
;variabelen voor zenden en ontvangen en voor timeouts.

TRMLENGTE DB
TELLER DB
MAXTELLER DB
BYTE PTR DW
REC PTR DW

ZEND PTR DW

REC BYTES DB
NEXTZENDPTR DW

NEXTRECPTR DW

FIRSTBYTE DB
SPREC BUF DB
EXT STAT DB
SOURCE ADR DB

RETRY DW
MAXRETRY EQU

; Variabelen voor timing

?
?
132D
?
?

?

?
OOOOH

OOOOH

?
?
?
OAH

?
3H

;Lengte van te zenden pakk

;Maximale pakketlengte

;Pointer naar te
;ontvangen pakket
;pointer naar te zenden
;pakket
;Aantal te ontvangen bytes
;Pointer naar het volgende
;te verzenden dataframe
;Pointer naar het volgende
: te ontvangen dataframe

;Geheugenplaats voor RR2
;GEHEUGENPLAATS VOOR RRO
;adres van eigen station

;Aantal herzend-pogingen
;Maximum retry's

FLAG TIME DW

BYTE TIME DW
MIN TIME DW
MIN WAIT TIME DW- -
INACT TIME DW
FRAME TIME DW
NEXTFRAME TIME DW
ZEND TIME DW

PRIORITY TIME DW

0008H
0008H
0100H
0450H
0450H
1000H
OOOOH

0010H

0100H

;wachttijd voor ACTIVERING
;tijd voor inact-timer.
;Maximale zendtijd
;wachttijd
;tijd gedurende welke er
;data verzonden wordt.
;Tijd waarin flags
;verzonden wordt alvorens
;transmissie begint.

;booleaanse variabelen:

RECRDY

TRMRDY
CH ACTIVE
TIMERSET
FLAG TSET

DB

DB
DB
DB
DB
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TRUE

TRUE
FALSE
FALSE
FALSE

;TRUE als ontvanger niets
;te doen heeft
;True als zender klaar is.



ACTIVEER DB
ZEND TSET DB
INACT TSET DB
TERMINAL COUNT DB
SENDING DB

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

;variabele die aangeeft of

;TRUE als maclaag zendt

;--------------------------------------------------------

; INTERRUPTROUTINE VOOR INTERRUPT VAN DE SCC

;---------------------------------------------------------

INTSCC PROC NEAR ;INTERRUPTROUTINE VOOR SCC INTERRUPT
;Bij een interrupt van de SCC wordt
;binnen deze routine bpaald wat de
;interrupt-oorzaak is en vervolgens
;wordt de gewenste procedure afgewerkt.

JMP EXSTCH:

DETEKT DC:

CLI
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH DS
PUSH ES
PUSH DI
PUSH SI
ASSUME DS:CSEG
MOV AX,CS
MOV DS,AX

MOV AL,NSEOI
OUT CMND_O,AL
MOV DX,INTACK
IN AL,DX

AND AL,OOOOlllOB

CMP AL,OOOOlOlOB
JZ JMP EXSTCH

CMP AL,OOOOOOlOB
JZ DETEKT DC

CMP AL,OOOOlllOB
JZ JMP SPREC

JMP RETIN

CALL EXSTCH
MOV AL,OOlllOOOB
CALL WRITA REGO
JMP RETIN

CALL DCD INT
MOV AL,OOOlOOOOB
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;bibliotheek

;geef een NON-SPECIFIC-EOI

;acknowledge interrupt
;Lees interruptvector +
; status
;test bit 1 en bit 2

;External Status change?
;kanaal A.

;DCD int?

;Special Rec. Condition?
;kanaal A.

igeen interrupt
;conditie gevonden.

iRESET HIGHEST IUS

ireset EXT/STAT interrupt



JMP SPREC:

RETIN:

CALL
MOV
CALL
JMP

CALL
MOV
CALL
JMP

WRITB REGO
AL,OOll1000B
WRITB REGO
RETIN

SPREC
AL,OOll1000B
WRITA REGO
RETIN

iRESET HIGHEST IUS

;RESET HIGHEST IUS

;------------------------------------------------------
einde van aIle SCC-interrupt routines

j-------------------------------------------------------

;Alle SCC-interrupt routines eindigen met een sprong
;naar dit stukje programma, zodat de oude status
;hersteld wordt en interrupts weer worden geenabled

POP SI iherstel oude status
POP DI
POP ES ·,
POP DS
POP DX ·,
POP CX ·,
POP BX
POP AX ·,
STI ienable interrupts

IRET

INTSCC ENDP

;----------------------------------
; PROCEDURES BIJ DIVERSE INTERRUPTS
;----------------------------------

;**** routine EXSTCH ****

;Deze routine wordt vanuit SCCINT aangeroepen
ials gevolg van een EXternal STatus CHange
iinterrupt van kanaal A.

EXSTCH PROC NEAR

CALL
AND
MOV

READA REGO
AL,11101000B
EXT_STAT,AL
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ihaal external/status bits
iOP en maskeer bits



AND AL,lOOOOOOOB
CMP AL,lOOOOOOOB
JZ ABORT DETECT

MOV AL,EXT_STAT
AND AL,OlOOOOOOB
CMP AL,OlOOOOOOB
JZ UNDERRUN

JMP END EXSTCH

iabort?

iTXunderrun?

mogelijke SCC-interrupts bij het ontvangen van een frame.

ABORT DETECT:
MOV
MOV
CALL
CALL
JMP

AL,TRUE
CH_ACTIVE,AL
RECEIV DIS
RECEIV EN
END EXSTCH

iOntvang nieuw frame

mogelijke SCC-interrupts bij het zenden van een frame

UNDERRUN:
i Einde frame. Wacht totdat flag verzonden is.

END EXSTCH:

EXSTCH ENDP

MOV
CALL
CALL
JMP

RET

AL,OlOOOOOOB
WRITA REGl
ZEND END
END EXSTCH

ilaat geen SCC-ints.toe
ieinde van zendperiode
i

igeen reset van ext/stat
iinterrupts nodig, aIleen
ibij DCD into

i**** einde routine EXSTCH ****

i**** DCD interrupt routine *****

DCD INT PROC NEAR iKanaal B wordt gebruikt
ivoor de detektie van
iactiviteit op het kanaal

CMP
JNZ
CALL
MOV
MOV

WAIT ACTIVE:

ACTIVEER,TRUE
WAIT ACTIVE
RECEIV EN
AL, FALSE
ACTIVEER,AL
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MOV
MOV
MOV
CALL

RET

AL,TRUE
CH_ACTIVE,AL
AX,INACT_TIME
INACT TIMER

;Kanaal actief!
;wacht hoogstens 1 pakket
;lengte op activiteit
ivan ander station
;ontvang data

DCD INT ENDP
;**** einde DCD interrupt routine *****

;**** beeindigen van zenden van frame ****

ZEND END PROC NEAR
;Deze procedure wordt aangeroepen als het zenden beeindigd
;dient te worden na een timeout of underrun.

CALL
CMP
JNZ

READ DMA COUNT
TERMINAL=COUNT,TRUE ;frame verzonden?
FRAME ABORT

;Een methode voor het opvangen van een underrun, niet als
;gevolg van het einde van een frame, is niet geimplementeerd.

;------------------------------
;FRAMESEND: Frame is verzonden
;------------------------------

FRAME SEND:
MOV
MOV
MOV

MOV
MOV
MOV
CALL
CALL
CALL

RET

AL,TRUE
TRMRDY,AL
CH_ACTIVE,AL

AX,MIN_WAIT_TIME
PRIORITY_TIME ,AX
AX,NEXTFRAME_TIME
INACT TIMER
TRANSM DIS
RECEIV EN

;Klaar met zenden!

;Lage prioriteit

;disable zender
;Enable de ontvanger

; FRAMEABORT: Een frame is niet correct verzonden, Terminal
count van de DMA werd niet bereikt.

;FRAME ABORT:
MOV
CALL
JMP

:END ZEND RETRY:
CALL
RET

ZEND END ENDP

AL,ERROR_MSG
DISPLAY MESSAGE
FRAME SEND

END RETRY
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;einde na 3 pogingen
;Ontvanger enable,
;Error-message op
;scherm.



END RETRY PROC NEAR iEINDE na
iherhaalde zendpogingen.

END RETRY

MOV
MOV
CALL
CALL

STI
LEA
CALL
CALL
CALL
RET
ENDP

AX,MAXRETRY
RETRY, AX
TRANSM DIS
EN DCDINT

DX,ERROR_MSG
DISPLAY MESSAGE
RESTORE SCR
RESTORE CURSOR

idisable zender
iontvangen nog weI
itoegestaan.

:**** routine SPREC :ontvangen van frames ****

;Deze routine wordt aangeroepen als gevolg
ivan een interrupt on a SPecial REceive
:Condition. (bijvoorbeeld bij de detectie
ivan een End Of Frame of van een Receiver
;Overrun.
;

SPREC PROC NEAR
CALL
CALL
AND
MOV

AND
CMP
JZ

MOV
AND
CMP
JNZ

CALL
RET

RECEIV DIS
READA REGI
AL,lllOOOOOB
SPREC_BUF,AL

AL,lOOOOOOOB
AL,lOOOOOOOB
END OF FRAME

AL,SPREC_BUF
AL,OOlOOOOOB
AL,OOlOOOOOB
ERROR

RECEIV EN

iDisable receiver
;lees special receive
icondition en sla
ideze op.

itest of het einde van
ieen frame is
igedetekteerd.

itest of de ontvanger een
iOVERFLOW heeft gehad
·,
igeen oorzaak gevonden!
iEnable receiver

END OF FRAME:
MOV
AND

CMP
JNZ

JMP

ERROR:
MOV
IN

AL,SPREC_BUF
AL,OlOOOOOOB

AL,OOOOOOOOB
ERROR

FRAME CORRECT

DX,SCCAD
AL,DX
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itest of het frame correct
iontvangen is

·,
·,
igeen fouten ontdekt!

iFoutieve CRC

ihaal CRC-byte uit FIFO



FRAME CORRECT:

SPREC END:

SPREC ENDP

CALL
RET

MOV
IN
CLI
MOV
MOV
CALL
CMP
JZ
CALL
JMP

RET

RECEIV EN

DX,SCCAD
AL,DX

AL,TRUE
RECRDY,AL
R INTERFACE
RECRDY,TRUE
SPREC END
RECEIV EN
SPREC END

iontvang opnieuw

;haal byte uit FIFO

;Pak volgend ontvangbuffer

;ontvang volgende frame

i**** einde routine SPREC ****

;---------------------------------------------------------------

iINTTIMER- Interruptroutine voor interrupt van timer

;---------------------------------------------------------------

INTTIMER PROC NEAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH SI
PUSH DI
PUSH DS
PUSH ES

INTTIMER ENDP

ASSUME
MOV
MOV
MOV
OUT
CALL
POP
POP
POP
POP
POP
POP
POP
POP
STI
IRET

DS:CSEG
AX,CS
DS,AX
AL,NSEOI
CMND_O,AL
TIMEOUT
ES
DS
DI
SI
DX
CX
BX
AX
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igeef een NON-SPECIFIC-EOI

;Enable interrupts



TIMEOUT PROC NEAR
Bij een timeout bepaalt deze routine de timeoutoorzaak.

MOV AL,FALSE ; De timer
MOV TIMERSET,AL ; is niet geprogrammeerd!
CMP ZEND_TSET,TRUE ;BEZIG MET ZENDEN?
JZ ZEND TIMEOUT
CMP INACT_TSET,FALSE;INACTIVITY-TIMEOUT?
JNZ INACT TIMEOUT

;tijdslot gereserveerd,

CMP FLAG_TSET,FALSE ; flag-timeout, ga dan
;flags zenden.

JNZ FLAG TIMEOUT ; Burstrequest
JMP END MAC TIMEOUT

ZEND TIMEOUT:
MOV
MOV
CALL
JMP

FLAG TIMEOUT:

MOV
MOV
CALL
JMP

INACT TIMEOUT:
MOV
MOV
CALL
JMP

END MAC TIMEOUT:
CMP
JZ
CALL
JMP

END TIMEOUT:
RET

TIMEOUT ENDP

AL,FALSE
ZEND_TSET,AL
ZEND END
END MAC TIMEOUT

AL,FALSE
FLAG_TSET,AL
ZEND DATA
END MAC TIMEOUT

AL,FALSE
INACT_TSET,AL
ACTIVATE
END MAC TIMEOUT

TIMERSET,TRUE
END TIMEOUT
TIMERI RESET
END TIMEOUT
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;Beeindig het zenden!
;wacht op volgende timeout

;stop met zenden van flags

;INACT-TIMER
; niet meer ingesteld!
;activeer het kanaal

;Timer ingesteld?

;Zo ja , oke.
;reset interrupttimer



;****** routine ACTIVATE **************
;Deze routine wordt aangeroepen na een timeout om te
;bepalen wanneer er gezonden mag gaan worden.
;AIs het kanaal bezet (actief) is, wordt er een frame gewacht.
;AIs het kanaal vrij is wordt gestart met een activerings-
; procedure , waarbij eerst een puIs wordt verzonden.

ACTIVATE PROC NEAR
CLI
CMP
JNZ

RE ACTIVATE:

CALL
CALL
MOV
SUB
MOV

;Activeer het kanaal

CH_ACTIVE,FALSE ;activeer aIleen als
END ACTIVATE ;het kanaal niet actief is

;Het kanaal is vrij!
;start activering

RECEIV DIS ;Disable SCC-receiver
DIS SCCINT ;disable SCC-interrupts
AX,PRIORITY_TIME;verhoog de prioriteit
AX,MIN_TIME
PRIORITY_TIME, AX

MOV
MOV
CALL
AND
CMP
JZ

MOV
CALL

MOV
CALL

ACTIVATING:
CALL
AND
CMP
JNZ

BURST RESET:

MOV
CALL

CALL
AND
CMP
JZ

SUB
MOV
MUL
CALL

AL,TRUE
ACTIVEER,AL
READB REGO
AL,00001000B
AL,00001000B
DCD DETEKT

AL,00010000B
WRITB REGO

AX,OOOlH
TIMER2SET

READB REGO
AL,00001000B
AL,00001000B
ACTIVATING

AL,00010000B
WRITB REGO

READB REGO
AL,00001000B
AL,00001000B
BURST RESET

AX,AX
AL,SOURCE_ADR
MIN TIME
FLAG TIMER
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;activeer het kanaal
;DCD int.?

;Zo ja, einde activering

;reset ext/stat into

;timerinstelling
;zend een burst

;BURST DETEKT?

;reset de com. controller
;zodat opnieuw dcd
;detektie kan gebeuren.
;reset ext/stat into

iDCD al gereset?

;BEPAAL TIMERINSTELLING
;voor wachttijd tot
;zendpoging.



CMP PRIORITY_TIME,OOOOH
JBE HIGHEST PRIORITY

STI
RET

ikanaal bezet!
;haal volgend frame op
iframe aanwezig?

HIGHEST PRIORITY:

CALL
RET

DCD DETEKT:
CALL
CALL
RET

END ACTIVATE:
CALL
CMP
JZ
MOV
MOV
MOV
CALL
CALL
RET

NO T FRAME:

RET

ACTIVATE ENDP

iHoogste prior. bereikt
iZend data meteen!

ZEND DATA

ienable DCD-interrupts
EN SCCINT
DCD INT

T INTERFACE
TRMRDY,TRUE
NO T FRAME
AL,FALSE
CH ACTIVE,AL iKanaal niet meer actief!
AX~PRIORITY TIME iWachttijd afhankelijk
INACT_TIMER- ivan prioriteit.
EN DCDINT

iEr is geen te verzenden
iframe aanwezig!
igeen zendpogingen,
iontvanger blijft enabled.

i***** einde van de activerings routine *************

VARINIT PROC NEAR

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
RET

VARINIT ENDP

ilnitialisatie van variabelen
ivoor start van communicatie.

AL, FALSE
TIMERSET,AL
FLAG_TSET,AL
INACT_TSET,AL
ZEND_TSET,AL
TERMINAL_COUNT,AL
CH_ACTIVE,AL
ACTIVEER,AL
SENDING,AL
AL,TRUE
TRMRDY,AL
RECRDY,AL
NEXTZENDPTR,OOOOH
ZEND_PTR,OOOOH
REC PTR,OOOOH
NEXTRECPTR,OOOOH
NCHAR,OOH
MAXCHAR,08H
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******** ROUTINE ZEND DATA *******************

Check of het kanaal vrij is, zo ja:
Zend eerste byte naar communicatiecontroller
en start DMA transfers en timeout-timer.

istart het zenden van een
idataframe

PROC NEARZEND DATA

NOTRANS:

ZEND DATA ENDP

CLI
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
DEC

INC
CALL
AND
CMP
JZ
CALL
CALL
CALL
SUB
MOV
MUL
ADD
ADD
ADD

CALL

STI
RET

LEA
CALL
CALL
CALL
STI
RET

DI,ZEND_PTR
AL, [01]
FIRSTBYTE,AL
BYTE_PTR,DI
AL, [01+2]
TELLER,AL
TELLER

BYTE PTR
READB REGO
AL,OOOOlOOOB
AL,OOOOlOOOB
NOTRANS
DIS DCDINT
TRANSM EN
EN SCCINT
AX,AX
AL,TELLER
BYTE TIME
AX, FLAG_TIME
AX, FLAG_TIME
AX, FLAG_TIME

ZEND TIMER

DX,ERROR_MSG
DISPLAY MESSAGE
EN SCCINT
DCD INT
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iEerste databyte voor
iopstarten datatransport
iAantal te verzenden bytes

iVerminder teller
imet een!

ilees DCD STATUS

iDCD kanaal B?
iZO ja, zend niet!
iDisable dcdint. kanaal B

iAX=O
ibepaal maximale tijd
idat gezonden mag worden
i+ extra tijd
i+ extra tijd
i+ extra tijd

itimeout (of underrun)
ibeeindigt zendperiode.

izendpoging gestaakt!



;*************************************************************

;De volgende routines stellen de timerwaarden opnieuw in

;*************************************************************

PROC NEAR

PROC NEAR

INACT TIMER

INACT TIMER

FLAG TIMER

FLAG TIMER ENDP

CALL
MOV
MOV
RET
ENDP

CALL
MOV
MOV
MOV
MOV
RET

SET TIMERl
AL,TRUE
INACT_TSET,AL

SET TIMERl
AL,FALSE
INACT_TSET,AL
AL,TRUE
FLAG_TSET,AL

;STEL INACT_TIMER IN,
;waarde = MAX WAIT TIME

;deze timer bepaalt het
;tijdstip waarop flags
;verzonden worden.

ZEND TIMER PROC NEAR

CALL
MOV
MOV
RET

SET TIMERl
AL,TRUE
ZEND_TSET,AL

;Deze timer bepaalt de tij
;dat er gezonden wordt
;Stel zend timer in

ZEND TIMER ENDP
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;***************************************************

SETKRT.ASM
;bouwsteen-besturing behorend bij csma.asm

;****************************************************

;*** initialisatie van
MAC INIT PROC NEAR

CALL
CALL
CALL
CALL
MOV
OUT
MOV
OUT
CALL
RET

MAC INIT ENDP

de MAC-laag

INT DIS
DMARESET
SCCINIT
TIMERINIT
DX,TRDIS
DX,AL
DX,RECDIS
DX,AL
VARINIT

********

;Disable interrupts en DMA

;Disable RS-422 transm.

;Disable RS-422 receiver

;---------------------------------------------

;Besturing van de bouwstenen
;--------------------------------------------

;*** hardware timer instellingen en initialisatie ***
TIMERINIT PROC NEAR

MOV AL,OOllOllOB ;COUNTER 0 IN MODE 3
MOV DX,TADM
OUT DX,AL
MOV AL,OlllOOOOB ;COUNTER 1 IN MODE 0
MOV DX,TADM ;interrupt on end-ot-count
OUT DX,AL
MOV AL,lOlllOOOB ;COUNTER 2 IN MODE 4
JMP SHORT $+2 ;sottware triggered strobe
OUT DX,AL
CALL TIMEROSET
RET

TIMERINIT ENDP

TIMERl RESET

TIMERl RESET

SET TIMERl

PROC
MOV
MOV
OUT
MOV
MOV
RET
ENDP

PROC
CLI
MOV
OUT

NEAR
AL,OlllOOOOB
DX,TADM
DX,AL
AL,FALSE
TIMERSET,AL

NEAR

DX,TADl
DX,AL
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;reset timerl
;COUNTER 1 IN MODE 0
;interrupt on end-ot-count

;LSB voor counterl



MOV
JMP
OUT
MOV
MOV
RET

SET TIMERI ENDP

AL,AH
SHORT $+2
DX,AL
AL,TRUE
TIMERSET,AL

iMSB voor counterl
iTimer is nu ingesteld.

READ TIMERI PRoe NEAR
eLI
MOV

READ TIMERI

TIMEROSET

TIMEROSET ENDP

MOV
OUT
JMP
MOV
IN
MOV
JMP
IN
RET
ENDP

PRoe
MOV
MOV
OUT
MOV
JMP
OUT
RET

AL,OlOOOOOOB

DX,TADM
DX,AL
SHORT $+2
DX,TADI
AL,DX
AH,AL
SHORT $+2
AL,DX

NEAR
AL,OOOlOOOOB
DX,TADO
DX,AL
AL,OOOOOOOOB
SHORT $+2
DX,AL

imodewoord voor
ilatched reading

iZend klok voor see

TIMER2SET

TIMER2SET ENDP

PRoe
MOV
OUT
MOV
JMP
OUT
RET

NEAR ipuls voor zenden van burst
DX,TAD2
DX,AL
AL,AH
SHORT $+2
DX,AL

i*** DMA-instellingen voor initialisatie, zenden en ontvangen. ***

DMARESET PROe NEAR
MOV AL,OOOOOlllB iMaskeer kanaal 3
OUT DMA_SMASK,AL
RET

DMARESET ENDP

READ DMA eOUNT PROe NEAR
IN AL,DMA_STATUS
AND AL,OOOOOIOOB ilees end-of-count van

ikanaal 3
eMP AL,OOOOOOOOB iend-of-count?
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JZ NO EOC
MOV AL,TRUE
MOV TERMINAL COUNT,AL

NO EOC: ;Geen terminal count
RET

READ DMA COUNT ENDP

DMA TRINIT PROC NEAR ;initialiseer zenden met DMA

CALL

MOV
MOV

DMARESET

AL,FALSE
TERMINAL_COUNT,AL

DMA TRINIT

MOV
OUT

MOV
MOV
ROL
OUT
AND
ADD

OUT

OUT
MOV
OUT

MOV
OUT

DEC

MOV
OUT
MOV
OUT

RET
ENDP

AL,01001011B
DMA_MODE,AL

AX,CS
CL,4
AX,CL
DMA_PAGE,AL
AL,OFOH
AX, BYTE_PTR

DMA_ CLRFF , AL

DMA_ADR3,AL
AL,AH
DMA_ADR3,AL

AL,OOH
DMA_CLRFF,AL

TELLER

AL,TELLER
DMA_CNT3,AL
AL,OOH
DMA_CNT3,AL

;Kanaal 3 in leesmode

;Bepaal DMA-page

;CLEAR flipflop

;adres van te verzenden
; frame

;CLEAR flipflop

;dma-cyclussen= teller +1

;aantal te verzenden bytes

DMA EN PROC NEAR ;enable dma-kanaal 3

MOV
OUT
RET

DMA EN ENDP

AL,OOOOOOllB
DMA_SMASK,AL

;Clear mask voor kanaal 3.
;enable kanaal 3.

DMA RECINIT PROC NEAR ;init. dma voor ontvangst

MOV
OUT

MOV
OUT

AL,OOOOOlllB
DMA_SMASK,AL

AL,OOOOOOllB
DMA_REQ,AL

97

;Maskeer kanaal 3

;Reset request



MOV AL,OlOOOlllB
OUT DMA_MODE,AL

MOV AX,CS
MOV CL,4
ROL AX,CL
OUT DMA_PAGE,AL
AND .AL,OFOH
ADD AX,REC_PTR

OUT DMA CLRFF,AL-

OUT DMA_ADR3,AL
MOV AL,AH
OUT DMA_ADR3,AL

MOV AL,OOH
OUT DMA_CLRFF,AL

MOV AL,MAXTELLER
OUT DMA_CNT3,AL
MOV AL,OOH
OUT DMA_CNT3,AL

MOV AL,OOOOOOllB
OUT DMA_SMASK,AL

RET
DMA RECINIT ENDP

;Kanaal 3 in schrijfmode

;Bepaal DMA-page

iAX wijst nu naar
iontvangbuffer

iCLEAR flipflop

;CLEAR flipflop

; maximaal te
i ontvangen bytes
;Clear mask voor kanaal 3.
;enable kanaal 3.

;** SCC instellingen voor zenden,ontvangen,initialisatie
en data carrier detektie *****

TRANSM EN PROC NEAR

MOV AL,Ol~OlOOlB

CALL WRITA REG5

MOV AL,lOOOOOOOB
CALL WRITA REGO

MOV DX,TREN
OUT DX,AL

CALL DMA TRINIT
MOV AL,TRUE
MOV SENDING,AL

MOV AL,OOOlOOOOB
CALL WRITA REGO

MOV AL,OlOOOOOOB
CALL WRITA REG15
MOV AL,llOOOOOlB

98

;Zender instelling

;Enable zender van SCC

;reset CRC generator

;Enable RS-422 transmitter
;zend nu flaggs
iinit. DMA voor lezen

iBezig met zenden.

ireset ext/stat interrupts

iTXunderrun IE

;DMA REQUEST, into enable



TRANSM EN

CALL

MOV
MOV
OUT

CALL

MOV
CALL

RET
ENDP

WRITA REGI

AL,FIRSTBYTE
DX,SCCAD
DX,AL

DMA EN

AL,llOOOOOOB
WRITA REGO

izend eerste byte

iEnable de DMA

iTXUNDERRUN RESET

TRANSM DIS PROC NEAR idisable transmitter

MOV
CALL

MOV
CALL

CALL

MOV
OUT

AL,OlOOOOOOB
WRITA REGI

AL,OllOOOOlB
WRITA REGS

DMARESET

DX,TRDIS
DX,AL

iDisable DMAjints.

itransmitter disable

iRESET DMA-KANAAL 3

idisable RS-422 transm.

TRANSM DIS

MOV AL,FALSE
MOV SENDING,AL

RET
ENDP

RECEIV DIS PROC NEAR idisable receiver

RECEIV DIS

MOV
OUT

MOV
OUT

MOV
CALL

RET
ENDP

AL,OOOOOlllB
DMA_SMASK,AL

AL,OOOOOOllB
DMA_REQ,AL

AL,OllOOOOOB
WRITA REGI

iMaskeer kanaal 3 van DMA

iReset DMA-request

iDisable DMAjints.

RECEIV EN PROC NEAR ienable receiver

MOV AL,FALSE
MOV SENDING,AL

CMP
JZ

CALL

MOV

RECRDY, TRUE
END RECEIVE

DMA RECINIT

AL,OOllOOOOB
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iONTVANGBUFFER AANWEZIG?
iZO nee, STOP!

iinit. DMA voor schrijven

ierror reset



END RECEIVE:

RECEIV EN

CALL WRITA REGO

MOV AL,01000000B
CALL WRITA REGO

MOV AL,OOOOOOOOB
CALL WRITA REG15

MOV AL,00010000B
CALL WRITA REGO

MOV AL,11111001B
CALL WRITA REG1

MOV DX,RECEN
OUT DX,AL
MOV AL,11011101B
CALL WRITA REG3

RET
ENDP

;Reset CRC checker

;ext/stat dis.

;reset ext/stat interrupts

;DMA on receive, int on
;spec. condition only.

;Enable RS-422 receiver

;controlebits voor de
;ontvanger

EN SCCINT PROC NEAR

CLI

;enable interrupt van SCC

;disable interrupts

EN SCCINT ENDP

IN
AND
OUT

MOV
CALL

STI
RET

AL,CMND_1
AL,11110111B
CMND_1,AL

AL,00001101B
WRITA REG9

iLees interrupt mask reg.
;Laat interrupt 3 toe.

;MIE

DIS SCCINT PROC NEAR ;disable SCC-interrupt

DIS SCCINT

CLI
MOV
CALL
IN
OR
OUT

STI
RET
ENDP

AL,OOOOOOOOB
WRITA REG9
AL,CMND_1
AL,00001000B
CMND_1,AL

iMaster Interrupt Disable

iLees masker
idisable lijn 3

SCCRESET PROC NEAR

MOV
CALL

AL,10000101B
WRITA REG9
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ireset kanaal A



SCCRESET ENDP

MOV
CALL

RET

AL,OlOOOlOlB
WRITA REG9

ireset kanaal B

SCCINIT PROC NEAR ilnitialisatie van de SCC

MOV
CALL
JMP
MOV
CALL
JMP

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

AL,lOOOOlOlB
WRITA REG9
SHORT-$+2
AL,OlOOOlOlB
WRITA REG9
SHORT-$+2

AL,OOlOOOOOB
WRITA REG4

AL,OlOOOOOOB
WRITA REG1

AL,llOOOOOOB
WRITA REG3

AL,OllOOOOOB
WRITA REG5

AL,OllOlOllB
WRITA REG11

AL,OOlOOOOOB
WRITA REG10

AL,OllllllOB
WRITA REG?

AL,OOOOlOlOB
WRITA REG6

AL,OOlOOOOOB
WRITA REG14

AL,OOOOOOOOB
WRITA REG15

AL,OOlOOOOOB
WRITB REG4

AL,OlOOOOOOB
WRITB REG1

AL,llOOOOOOB
WRITB REG3

AL,OllOOOOOB
WRITB REG5
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ireset kanaal A

ireset kanaal B

iSelecteer voor de zender
iontvanger de SDLC-mode

iDMA-request disable

izend 8 bits/ karakter

iontvang 8 bits/karakter

irecieve clock = DPLL
itransmit clock= -trxc

iflag on idle, flag
ion underrun

iSLDC-flag

iAdres

iDPLL enable

:disable interrupts

iSelecteer voor de zender
ien ontvanger de SDLC-mode

iDMA-request disaeble

izend 8 bits/ karakter

:ontvang 8 bits/karakter



SCCINIT ENDP

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
CALL
RET

AL,OllOlOllB
WRITB REG11

AL,OOlOOOOOB
WRITB REG10

AL,OllllllOB
WRITB REG?

AL,OOOOOOOOB
WRITB REG6

AL,OOlOOOOOB
WRITB REG14

AL,OOOOOOOOB
WRITB REG15

irecieve clock = DPLL
itransmit clock= -trxc

iflag on idle,flag
ion underrun

iSLDC-flag

iAdres

iDPLL enable

idisable interrupts

DIS DCDINT PROC NEAR

DIS DCDINT

MOV
CALL

MOV
CALL
MOV
CALL

MOV
OUT

RET
ENDP

AL,OllOOOOOB
WRITB REG1

AL,OOOlOOOOB
WRITB REGO
AL,llOOOOOOB
WRITB REG3

DX,RECDIS
DX,AL

iDisable ext/stat ints.

ireset ext/stat interrupts

iDisable SCC-receiver,

iDisable RS-422 receiver

EN DCDINT PROC NEAR ienable data carrier detekt
iinterrupt van de SCC.

MOV AL,OOOOOOOOB iMI disable
CALL WRITB REG9 ivector incl. status,

istatus low
MOV
CALL

MOV
CALL

MOV
OUT

MOV
CALL

MOV
CALL

AL,llOOOOOOB
WRITB REG3

AL,OllOOOOOB
WRITB REG1

DX,RECEN
DX,AL

AL,llOlOOOOB
WRITA REGO

AL,OOOOlOOOB
WRITB REG15
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iDisable receiver,

iDisable ext/stat ints.,

iEnable RS-422 receiver

;error reset

iDCD IE
iKANAAL b wordt aIleen
ivoor data carrier



EN DCDINT ENDP

MOV
CALL

MOV
CALL
MOV
CALL

MOV
CALL

RET

AL,OllOOOOlB
WRITB REG1

AL,OOOlOOOOB
WRITB REGO
AL,OOOOllOlB
WRITB REG9

AL,llOOllOlB
WRITB REG3

idetektie gebruikt

iEnable ext/stat ints,

ireset ext/stat interrupts

iMIE,vectored mode
ivector incl. status
istatus low

iEnable receiver,
i no autoenable

i********* instelling van interruptlijnen ***********

idisable interruptlijnen 3 en 4

ienable interruptlijnen 3 en 4INT EN PROC NEAR

CLI
MOV
OUT
JMP
MOV
OUT

IN
MOV
AND
OUT
MOV
OUT

MOV
CALL

STI
RET

INT EN ENDP

INT DIS PROC NEAR

CLI
MOV
CALL
MOV
OUT
MOV
OUT
JMP
MOV
OUT
RET

INT DIS ENDP

DX,IRQ3_EN
DX,AL
SHORT $+2
DX,IRQ4_EN
DX,AL

AL,CMND_1
OLD_MASK,AL
AL,lllOOlllB
CMND_1,AL
AL,llOOOOlOB
CMND_O,AL

AL,OOOOllOlB
WRITA REG9

AL,OOOOOOlOB
WRITA REG9
AL,OLD_MASK
CMND_1,AL
DX,IRQ3_DIS
DX,AL
SHORT $+2
DX,IRQ4_DIS
DX,AL
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idisable interrupts

ienable interruptlijnen

iLees interrupt mask reg.
iSla dit op
iLaat interrupts 3 en 4
itoe.
iIRQ3 hoogste prioriteit

iMIE

iMaster Interrupt Disable

ioude interruptmasker van
iPIC
iDisable interruptlijnen
ivan de communicatie-kaart



;**** routines om naar een register van de SCC
een byte te sturen ****

;REGISTERS VAN KANAAL A

WRITA REGO:

WRITA REG1:

WRITA REG3:

WRITA REG4:

WRITA REG5:

WRITA REG6:

JMP SHORT $+2
JMP SHORT $+2
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL ;Voor register 0 is geen
RET ;voorinstructie nodig.

PUSH AX
MOV AL,OlD
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

PUSH AX
MOV AL,03D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

PUSH AX
MOV AL,04D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

PUSH AX
MOV AL,05D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

PUSH AX
MOV AL,06D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET
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WRITA REG7:
PUSH AX
MOV AL,07D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

WRITA REG8:
PUSH AX
MOV AL,08D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

WRITA REG9:
PUSH AX
MOV AL,09D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

WRITA REG10:
PUSH AX
MOV AL,010D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

WRITA REG11:
PUSH AX
MOV AL,OllD
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

WRITA REG14:
PUSH AX
MOV AL,014D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

WRITA REG1S:
PUSH AX
MOV AL,OlSD
MOV DX,SCCAC
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OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
RET

;REGISTERS VAN KANAAL A

READA REGO:
MOV DX,SCCAC
JMP SHORT $+2
IN AL,DX
RET

READB REGO:
MOV DX,SCCBC
JMP SHORT $+2
IN AL,DX
RET

READA REGI:
MOV AL,OID
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
MOV DX,SCCAC
JMP SHORT $+2
IN AL,DX
RET

READA REG2:
MOV AL,02D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
MOV DX,SCCAC
JMP SHORT $+2
JMP SHORT $+2
IN AL,DX
RET

READA REG8:
MOV AL,08D
MOV DX,SCCAC
OUT DX,AL
MOV DX,SCCAC
JMP SHORT $+2
JMP SHORT $+2
IN AL,DX
RET

~register van kanaal B

WRITB REGO:
JMP SHORT $+2
JMP SHORT $+2
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL ;Voor register 0 is geen
RET ;voorinstructie nodig.

WRITB REGI:
PUSH AX
MOV AL,OID
MOV DX,SCCBC
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OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG3:
PUSH AX
MOV AL,03D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG4:
PUSH AX
MOV AL,04D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG5:
PUSH AX
MOV AL,05D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG6:
PUSH AX
MOV AL,06D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG7:
PUSH AX
MOV AL,07D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG8:
PUSH AX
MOV AL,08D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
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RET
WRITB REG9:

PUSH AX
MOV AL,09D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG10:
PUSH AX
MOV AL,010D
.MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG11:
PUSH AX
MOV AL,OllD
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG14:
PUSH AX
MOV AL,014D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

WRITB REG15:
PUSH AX
MOV AL,015D
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
POP AX
MOV DX,SCCBC
OUT DX,AL
RET

:**** einde van routines waarmee in de
registers van de SCC wordt gelezen
en geschreven ****
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;-------------------------------------------------------------

INTERFACE. ASM: bevat interfaces tussen MAC-Iaag
en LLC-Iaag

;-------------------------------------------------------------

:********** CSMA BEGIN ************

:Deze subroutine kan worden aangeroepen
:vanuit de LLC-Iaag en start de zendprocedure.
:Eventuele volgende frames worden via de T interface
:naar de medium acces laag doorgegeven. Indien de
:frames al gereed staan wordt aIleen een pointer
:doorgegeven.

CSMA BEGIN

CSMA BEGIN

PROC
CLI
MOV
MOV
MOV
MOV
CALL
STI
RET
ENDP

NEAR
:disable interrupts

AX,MIN WAIT_TIME
PRIORITY_TIME,AX :priority laag.
AL,TRUE
CH_ACTIVE,AL :Beschouw kanaal ACTIEF.
ACTIVATE

T INTERFACE PROC NEAR

CLI
CMP
JNZ
CMP
JNZ
CALL
CMP
JZ

T NEXT:
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
CALL
JMP

T NREADY:
CMP
JZ
CALL

TEND:

:mac-Ilc interface voor
:zendergedeelte

TRMRDY , TRUE :zender klaar?
T NREADY :ZO NEE,WACHT
NEXTZENDPTR,OOOOH:Zo ja,pak volgende
T NEXT :pakket
GETNEXTPAKKET :pak volgende pakket
NEXTZENDPTR,OOOOH
TEND

AX,NEXTZENDPTR
ZEND_PTR,AX
AL,FALSE
TRMRDY,AL
NEXTZENDPTR,OOOOH
GETNEXTPAKKET
TEND

NEXTZENDPTR,OOOOH
TEND
GETNEXTPAKKET
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T INTERFACE

STI
RET

ENDP

R INTERFACE PROC NEAR

CLI
CMP
JNZ
CMP
JNZ
CALL
CMP
JZ

R NEXT:
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
CALL
JMP

R NREADY:
CMP
JZ
CALL

REND:
STI
RET

R INTERFACE ENDP

;mac-llc interface voor
;ontvanger

RECRDY,TRUE ;ontvanger klaar?
R NREADY ;ZO NEE,WACHT
NEXTRECPTR,OOOOH;Zo ja,pak volgende pakket
R NEXT
GETNEXTBUFFER ;pak volgende pakket
NEXTRECPTR,OOOOH
REND

AX,NEXTRECPTR
REC_PTR,AX
AL,FALSE
RECRDY,AL
NEXTRECPTR,OOOOH
GETNEXTBUFFER
REND

NEXTRECPTR,OOOOH
REND
GETNEXTBUFFER
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;***********************

;TESTPROGRAMMA

;testprog.asm

;***********************

;declaratie van variabelen en pointers
;specifiek voor dit programmadeel.

PROC NEAR

TR PKTS
L PTR
TESTPAKKET
RECPAKKET

GETNEXTBUFFER

GETNEXTBUFFER

DB
OW
DB
DB

CALL
MOV
MOV
RET
ENDP

OOH iaantal te verzenden pakketten
? iL PTR wijst naar pakketlengte
131 DUP(?)-
132 DUP ( " $" )

;testprogramma
;pak volgend ontvangbuffer

GETRECBUFFER iverwerk ontvangen buffer
DX,OFFSET RECPAKKET
NEXTRECPTR,DX ;slechts 1 buffer!

GETRECBUFFER PROC NEAR ilees ontvangen buffer

LEA DI,RECPAKKET
MOV AL,[DI+2] ilengte buffer naar AX
MOV DX,DI
INC OX
INC OX
INC OX iDX wijst nu naar data
SUB AL,03D
MOV MSG_LENGTH,AL iMSG_LENGHT bevat lengte

CALL DISPLAY MESSAGE itoon pakket op scherm
RET

GETRECBUFFER ENDP

GETNEXTPAKKET

NO PAKKETS:

GETNEXTPAKKET

PROC
CMP
JZ
MOV
MOV
DEC

RET
ENDP

NEAR ipak te verzenden pakket
TR PKTS,OOH
NO PAKKETS
DX~OFFSET TESTPAKKETislechts 1 zendbuffer
NEXTZENDPTR, OX
TR PKTS
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TESTPKT PROC NEAR izet een pakket in elkaar
LEA DI,TESTPAKKET
MOV AL,llllllllB iGeneral Receive adres
MOV [DI] ,AL
INC DI
MOV AL,01010101B iControle byte
MOV [DI] ,AL
INC DI
MOV L_PTR,DI iPointer naar pakketlengte

ilees pakket
CALL CLEAR SCR
CALL SET CURSOR
LEA DX,PAKKET_MSG
CALL DISPLAY MSG
MOV DX,L_PTR
INC DX
MOV MAXCHAR,64D
CALL INPUT ilees invoer
MOV DI,L_PTR
MOV AL,MAXCHAR imaximum aantal karakters
SUB AL,NCHAR i- aantal overblijvende
ADD AI,3D ilengte = lengte + 3
MOV [DI] ,AL ipakketlengte

MOV TR_PKTS,OlH islechts 1 te
iverzenden pakket!

RET
TESTPKT ENDP
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BIJLAGE B. Schema's van de communicatiekaart

De communicatiekaart is in de volgende 5 schema's weergegeven
waarbij een indeling is gemaakt als voIgt:

- Prototype card interface: adres- en data-lijnen.
- DMA- en interrupt- lijnen.
- SCC Z8530 en TIMER.
- RS-422 interface en frequentiedeler.
- Plaatsing van de IC's op de prototype card.

Componenten:
7404
7408
7432
7474
7421
7493
74126
74138
Z8530
8253-5
26LS30
26LS32
LS244
LS245

Hex inverters
And-gates
Or-gates
D-ff's
And-gates
Divide-by-two and divide-by-eight
Bus buffers with 3-state outputs
3-line to 8-line decoder
Serieele communicatie controller
Timer .
RS-422 transmitters
RS-422 receivers
octal line driver
octal bus transceiver
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figuur B5.
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