
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Datacommunicatie volgens Controlled Aloha in een bidirectioneel interactief
kabeltelevisiesysteem

Croes, Z.R.

Award date:
1989

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0d941e63-e20f-44e3-bd7d-c5645f48832e


r ACULTEIT DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

VAKGROEP TELECOMMUNICATIE EC

DATACOMMUNICATIE VOLGENS CONTROLLED

ALOHA IN EEN BlDlRECTIONEEL

INTERACTIEF KABELTELEVISIESYSTEEM

door Z. R. Croes

Verslag van het afstudeerwerk

uitgevoerd van februari 1989 tot december 1989

Afstudeerhoogleraar: Prof. ir. J. van der Plaats

Begeleiders: 11'. H.P.A. van den Boom

Dr. ir. w.e. van Etten

De faculteit del' elektrotechniek van de Technische Universiteit

Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen.



INHOUD

SAMENVATI1NG 5

Lijst van afkortingen en symbolen 6

1 INLEIDING 8

2 VAN PURE ALOHA NMR CONTROLLED ALOHA 10

2.1 Het Aloha-principe 10

2.2 De throughput en vertraging bij oneindig veeI stations 11

2.3 De throughput en vertraging bij N stations 13

2.4 De evenwichtstoestand en de stabiliteit 16

2.4.1 De evenwichtstoestand 16

2.4.2 De stabiliteit 17

2.5 Controlled Aloha 19

2.5.1 Het regelalgoritme 19

2.5.2 De schatting van de backlog 20

2.5.3 De keuze voor de minimale gemiddelde wachttijd

voor hertransmissie 20

2.6 Punten van belang bij toepassing van Controlled Aloha 21

3 DE INVOERING VAN CONTROLLED ALOHA 23

3.1 Software veranderingen bij Mini-sterren 24

3.1.1 Voorwaarden voor de nieuwe software 25

3.1.2 Veranderingen aan routine JdSTOUT 26

3.1.3 Veranderingen aan routine JdSEOF 28

3.1.4 Het genereren van de random hertransmissietijd 29

3.1.5 Aanvullingen bij hoofdmodule JdSMAIN 30

3.2 Software veranderingen bij het Lokaal Centrum 30

3.2.1 Voorwaarden voor de nieuwe software 31

3.2.2 Veranderingen aan routine LCTOUT 31

3.2.3 Aanvullingen bij routine LCEOP 32

3.2.4 Aanvullingen bij hoofdmodule LCMAIN 32



47

48

4 SIMULATIE· VAN EEN POOR ALOHA SYSn:~M 33

4.1 Aannames bij de simulatie met behulp van ~~n Mini-Ster 33

4.2 De kansverdelingsfunctie van de lengte en de tijd tussen

twee succesvolJe pakketten 3S

4.2.1 Een methode om de kansverdelingsfunctie van de

lengte van gebotste pakketten te bepalen 37

4.2.2 Een methode om de kansverdelingsfunctie te bepalen

van de tijd tussen twee succesvolle transmissies 40

4.3 [en praktische methode voor het simuleren van een puur

Aloha systeem met ~en Mini-Ster 43

4.4 Software voor het simuleren van een puur Aloha systeem 45

5 DE IMPLEMENTATIE VAN DE ABC IN HET CATV-SYSTEEM

5.1 Handshake afhandeling bij de verbinding PAD-ABC

5.2 De abonneecontroller software 51

5.2.1 Eisen die aan de ABC-software worden gesteld 52

S. 2. 2 Het C-programma MAIN S3

5.2.2.1 Het bewaren van informatie 54

5.2.2.2 De procedures voor het ophalen/opslaan

van data 57

5.2.2.3 Een procedure voor de seriiHe verbinding

ABC-aoonnees 58

5.2.2.4 Procedures voor het opzetten van de ver

binding 59

5.2.2.5 Het verzenden van data over de parallelle

interface 61

5.2.2.6 Een algemene behandeling van hoofdrnodule

MAIN 61

5.2.2.7 Veranderingen aan de bestaande software 63

5.3 Segmenten-rangschikking bij het Ilnken van de software 63

6 CONCLUSIE 66

LITERATUUR 67



Appendix A:

Appendix B:

Appendix C:

Appendix D:

Appendix E:

Flowdiagrammen procedures Mini-Sterren en Lokaal

Centrum 69

Flowdiagramrnen procedures abonneecontroller 72

Handlefdfng Datanet 79

Het malten van executable files 82

Listings voor simulatie van een puur Aloha systeem 86



- 5 -

SAMENVATTINC

Het interactief maken van een CATV-net maakt de introductie van nieuwe

diensten t zoals datacommunlcatie tussen abonnees mogeliJk. Binnen de

vakgroep (EC) is een demonstratiemcdel voor het simuleren van een

bidirectioneel CATV-net ontwikkeld. Voor de bestaande opstelling die

bestaat uit een centraal punt (Lokaal Centrum) met eromheen Mini

Sterren kan datacommunicatie op een eenvoudige wijze m.b.v. het· Pure

Aloha protocol worden gerealiseerd. Bij dit protocol sturen aBe

stations op willekeurige momenten data via een gemeenschappelijk

kanaal. De kans bestaat dat er pakketten verloren gaan. Een Mini-Ster

kan dit weten, doordat er geen bevestiging vanuit het centrale punt

wordt ontvangen. De desbetreffende pakketten worden opnieuw uit

gezonden. Het aantal stations dat een hertransmlssie moet plegen,

geeft de toestand in het net weer. Door het aantal botsingen bij het

centraal punt te registreren en dit naar de Mini-Sterren te versturen

kan het tijdstip voor het zenden van een pakket worden belnvloed. Het

gemiddeld aantal pakketten dat correct aankomt kan dan worden geopti

maliseerd. Het gevolg is dat het aantal stations dat een her

transmissie moet plegen ook afneemt.

In het bestaande demonstratiemodel 15 deze vorm van Controlled Aloha

ingevoerd. Tevens is een eerste aanzet gegeven voor het uitvoeren van

metingen aan het systeem. Dit wordt mogelijk gemaakt door het

simuleren van een puur Aloha systeem met behulp van ~n Mini-Ster. De

mogelijkheid om een transparante verbinding tussen abonnees op te

zetten is ingevoerd door bet uitbreiden van de Mlni-Sterren met een

zogenaamde abonneecontroller.
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Lijst -van Afkortingen en Symbolen

A[kortingen.

ABC

ABO

CATV

CONACK

CONREQ

CR

DMA

EOF

EOP

EPROM

HOLC

JAT

IntA

IntB

I/O

LC

tdPSC

idS

PAD
RAM

Symbolen.

Abonnee Controller

Abonnee 0 of de serH!le poort voor controle over de ABC

Cable Antenna Television

Connection Acknowledge

Connection Request

Carriage Return

Direct Memory Access

End Of Frame

End Of Process

Erasable Programmable Read Only Memory

High Level Data Link Control

Inter Arrival Time

Interrupt Request poort A

Interrupt Request poort B

Input/Output

Lokaal Centrum

Multi Protocol Serial Controller

Mini-SterCren)

Packet Assembler Disassembler

Random Access Memory

B (Backlog) aantal stations die bezig zijn met hertransmissie

D gemiddelde vertraging van aIle pakketten in het systeem

D(t) aantal succesvolle pakketten in een interval [O,t]

E( ) verwachtingswaarde

F niet-succesvolle periode gevorrnd door gebotste pakketten

G gemiddeld aantal nieuwe en oude pakketten per pakkettijd

gegenereerd door MS aangesloten in het systeem

L Interval (o-l] is het interval waaruit uniform een tijd voor
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hertransmissie wordt gekozen

de natuurlijke logaritme

aantal MS in het systeem

gemiddeld aantal nieuwe pakketten per pakkettijd die per MS

worden gegenereerd

Round-Trip-Tijd

(throughput) gemiddeld aantal nieuwe pakketten per pakket

tijd dat uitgezonden wordt.

tijd tussen twee succesvolle (niet-gebotste) pakketten

stelt stochastische variabele Z voor

de Entier-functie

1. hertransmissie verkeer

2. kans op succesvolle transmissieperiode

gemiddelde vertraging van pakketten na ~~n hertransmissie
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1 INLEIDING

Binnen de vakgroep Telecommunicatie (Ee) wordt een kabeltelevisiesys

teem ontwikkeld waarin een datacommunicatiesysteem is gei·mplementeerd.

Het kabeltelevisiesysteem wordt bij dit simulatiemodel interactief

gemaakt. Het mogelijk maken van datacommunicatie in het CATV-net,

betekent oak dat nieuwe diensten in het net kunnen worden ingevoerd.

Denk bv. aan videotex, pay television en datacommunicatie tussen

abonnees.

Het datacommunicatiesysteem dat we hier beschouwen bestaat uit ~en

Lokaal Centrum en enkele Mini-Sterren. Alle Mini-Sterren gebruiken

hetzelfde kanaal naar het Lokaal Centrum. Het Lokaal Centrum stuurt

via een apart datakanaal informatie naar de Mini-Sterren.

De data wordt in pakketvorm georganiseerd. Ter wille van de eenvoud

worden in het bestaande systeem de datapakketten volgens het puur

Aloha principe verstuurd. Oit houdt in dat de data op willekeurige

tijdstippen over het kanaal van Mini-Sterren naar het Lokaal Centrum

worden uitgezonden. Dit kan in sommige gevallen leiden tot het botsen

van datapakketten. De datapakketten gaan dan hierbij verloren. Bij de

betrokken Mini-Sterren wordt dit gedetecteerd daar ze geen bevestiging

van het Lokaal Centrum ontvangen. De Mini-Sterren zuBen na een random

tijd te hebben gewacht (de hertransmissietijd) het datapakket opnieuw

uitzenden. Het proces herhaalt zich totdat een succesvolle

dataoverdracht plaatsvindt.

Het lntroduceren van een zekere controle over het tijdstip van het

versturen van een pakket kan de werking van het systeem verbeteren. In

[lJ wordt een bepaalde vorm van Controlled Aloha voorgesteld. Het

onderzoek richt zich op een toepassing van Controlled Aloha in de

bestaande demonstratie-opstelling. Hierbij is een controle van het

Lokaal Centrum over de Mini-Sterren noodzakelijk. Om een uitspraak te

kunnen doen, dient een praktisch datacommunicatiesysteem in het

bestaande demonstratiemodel te worden gesimuleerd. Hierbij moeten
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voorzieningen worden getroffen voor het verrichten van verkeers

metingen. £en beperking hierbij 15 dat we alleen over 2 Mini-Sterren

beschikken.

Voor het opzetten van een transparante verbinding tussen abonnees 15

door de auteurs van [5) en [7] al werk verrlcht. In dit verslag wordt

de in (5) en (7) besproken abonneecontroller aan het bestaande systeem

toegevoegd.

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 het Controlled Aloha principe

uitgelegd. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe Controlled Aloha in het

bestaande systeem wordt ge"implementeerd. Hoofdstuk 4 behandelt de

simulatie van het datacornmunicatie gedeelte in het CATV-systeem m.b.v.

~~n Mini-Ster. In dit hoofdstuk wordt verdeI' ook een eerste aanzet

gegeven voor het verrichten van verkeersmetingen. In hoofdstuk 5 wordt

ingegaan op het toevoegen van de abonneecontroUer aan het systeem. In

hoofdstuk 6 worden tenslotte de conclusies geformuleerd.
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2 VAN _P1)~E ALOHA NAAR CONTROLLED ALOHA

De communicatie in het bidirectionele datacommunicatiesysteem voor

CATV-netten geschiedt, zoals al in de inleiding naar voren is

gebracht, volgens het Aloha-protocol. Het is de bedoeling om van het

huidige pure Aloha over te stappen naar een vorm van Controlled Aloha.

Deze vorm van Controlled Aloha werd in UJ voorgesteld. In dit

hoofdstuk wordt aangegeven wat deze vorm van Controlled Aloha inhoudt

en welke punten van belang zijn bij een toepassing in het huidige

systeem. Hierbij komen de termen en parameters die bij Aloha van

belang zijn aan de orde.

2.1 Het Aloha-principe

Het Aloha-protocol wordt toegepast in een systeem waarbij alle

stations toegang hebben tot een gezamenlijk transmissiekanaal. Bij het

CATV-systeem hebben we het over- Mini-Sterren die al1emaal aangesloten

zijn op ~en Lokaal Centrum. De Mini-Sterren sturen al hun informatie

over het gemeenschappelijke kanaal naar het Lokaal Centrum. Het moment

voor het sturen van een pakket is willekeurig. Via een apart

bevestigingskanaal stuurt het Lokaal Centrum een "Acknowledge"

(ontvangstbevestiging) als een pakket correct is ontvangen. Dit is

niet vanzelfsprekend daar rneerdere stations tegelijkertijd een pakket

kunnen sturen. We gaan verder ervan uit dat de bit-error-rate op het

kanaal klein is vergeleken met fouten door botsingen ontstaan. Als een

acknowledge niet binnen een bepaalde ingestelde tijd. de zogenaarnde

round-trLp-tijd IR>. is ontvangen weet een station dat zijn pakket is

gebotst. Na een random wachttijd wordt het pakket opnieuw verstuurd.

Dit gaat net zo lang door totdat het pakket correct aankomt.

•
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2.2 De throughput en vertraging blj oneindig veel stations

De resultaten die in deze paragraaf worden gegeven zijn in U) en (2)

te vinden. De volgende veronderstel1ingen zijn gemaakt:

de pakketten hebben dezelfde lengte. Hierdoor wordt het

gemiddeld aantal pakketten dat foutloos per pakkettijd aankomt

(de throughput) gemaximaliseerd (3).

de stations genereren nleuwe pakketten volgens een

poissonverdeling met gemiddelde van S pakketten per pakkettijd.

het aantal stations is oneindig groot. Hierdoor blijft het

gemiddeld aantal pakketten per pakkettijd S constant als de

stations geblokkeerd raJeen.

We kunnen uit de definitie van S al opmerken dat Seen waarde tussen 0

en 1 zal hebben. daar we anders data met een te hoge "rate" genereren,

zodat het kanaal overbezet zal raken.

Vit de vorige paragraaf weten we dat behalve nieuwe pakketten ook

hertransmissies van oude pakketten plaatsvinden. Laten we nu aannemen

dat de kans op k transmissie-pogingen per paJekettijd, nieuwe en oude

samen, ook een poissonverdeling met gemiddelde G per pakkettijd heeft.

Voor elke belasting van het net geldt dat de throughput S gelijk moet

zijn aan het totaal verkeer op het kanaal vermenigvuldigt met de kans

dat een pakket niet OOtst. Dit betekent dat S-G.Po' Wat is nu de kans

P dat een pakket niet OOtst? De kans op het ontstaan van k pakketteno
gedurende ~n gegeven pakkettijd wordt door de poissonverdeling

k -Ggegeven n.1. P[k)cCG} e
k!

De kans P kunnen we ook formuleren als de kans dat er aeen andereo
pakketten gedurende 2 pakkettijden starten. Denk hierbij aan een

pakkettijd v66r en na bet verzenden van een specifiek pillet. In een

interval van 2 pakkettijden wordt het gemiddeld aantal gegenereerde

pakketten gelijk aan 2G. Dit betekent dat we in de poissonformule G

kunnen vervangen door 2G. Na bet invullen van k=O krijgen we
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(0

-2GS ... Ge • (2)

Uit (2) voIgt dat de maximale throughput geliJk is aan 1/(2e), als

G=1/2• Dit hadden we al verwacht. De betekenis hiervan is dat er dan

gemiddeld ~I!n pakket per twee pakkettijden wordt aangeboden. In figuur

1 is de throughput als functie van het aangeboden verkeer gegeven.

-0\
I: "

a
I

S 0.20 r-----------------------.
1/(2e)

3.002.502.001.501.00

---'- --'-'-.-~ ____'_____J

G -<>0

Fig.1 De throughput als functie van het verkeer

Wat is nu de gemiddelde vertragingstijd van de pakketten? Om hierover

een uitspraak te kunnen ,even, definieren we de vertragingstijd van

een pakket als de tijd tussen eerste keer uitzenden en laatste keer

(her)ultzenden van een pakket. Als een pakket na ~~n bertransmissie

succesvol wordt overgezonden, zeggen we dat de gemiddelde vertraging ~

pakkettiJden bedraagt. ~ is de som van de round-trLp-tfjd R en de

gemiddelde wacbttijd voor bertransrnissie. De gemiddelde vertragings

tijd van aBe pakketten 0 wordt verkregen door ~ te vermenigvuldigen
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met het gemiddeld aantal hertransmissies per pakket. Het gemiddeJd

aantal transmissies per pakket is gelijk aan GIS. Het gemiddeld aantal

hertransmissies bedraagt dus GIS-I. Hiermee krijgen we:

2GO=(G/S-l)c5=(e -1l~ (3)

Bovenstaande formule kunnen we verder uitwerken als de hertransmissie

strategie bekend is. Een algemeen gebruikelijke strategie Is· een

uniforme kansverdeling (interval o-U te nemen voor de wachttijd voor

hertransmissie. Deze strategie zou het aantal botsingen minimaliseren.

Een andere uitgangspunt (zie [4]), namelijk een distributie vinden die

een maximum entropie garandeert, Ievert een kansdichtheidsfunctie die

opgebouwd is uit een besselfunctie. Ais we de tijd uit een uniforme

kansdichtheidsfunctie kiezen wordt de gemiddelde wachttijd voor

hertransmissie gelijk aan Ll2. We vinden dan

~=R+L/2

en (4) invullen in (3) levert

20O=(e -IHR+L/2)

2.3 De throughput en vertraging bij N stations

(4)

(5)

We beschouwen nu het geval met N stations, die ieder nieuwe pakketten

genereren volgens een poissonverdeling met een gemiddelde van p (p«U

per pakkettijd. Het hertransmissieverkeer bedraagt gemlddeld Cl=I/~

(zie vorige paragraaf). Omdat het totale verkeer van nieuwe palcketten

en hertransmissies ~n pakket per pak)cettijd bij maximale throughput

bedraagt,moet gelden dat de totale snelheid van nieuwe pakketten die

In het systeem worden gei'ntroduceerd minder is dan 1. Oit betekent dat

Np<l.
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Voor- de afleiding van -de throughput. gebruiken we bet_ model uit

(2,6.1.4 J. Oit betekent dat we de tijd opdelen in kleine stukken,

zodanig dat er It stukken per pakkettijd zijn. De kans dat een bepaald

station een nieuw pakket start in een bepaaJd stukje is p/k. Voor een

hertransmissie wordt de kans «Ik. In de volgende figuur wordt hiervan

een illustratie gegeven.

~, ! i I;:! : IJ
~ ~ J

k k

Fig.2 Een bepaald tijdstukje

We introduceren de volgende notatie:

P[n=il is de kans dat precies i nieuwe pakketten in een bepaald stukje

starten.

Plr=iJ is de kans dat precies

starten.

hertransmissies in een bepaald stukje

Hiermee kunnen we de vergelijking voor de throughput opstellen (in

pakketten per pakkettijdl. Een succesvolle transmissie kan in de

volgende gevallen optreden:

1. Er is ~n nieuw pakket gestart in een stukje. Er mogen in de k-I

voorafgaande of de k-l hierop volgende stukjes echter geen nieuwe

pakketten starten. Er mogen in de k-l voorafgaande stukjes en de

k stukjes die onderdeel zijn van de pakkettijd ook geen hertrans

missies optreden.

2. Er is ~~n hertransmissie gestart in een stukje. Er mogen echter

geen andere hertransmissies in de k-I voorafgaande of k-l hierop

volgende stukjes worden gegenereerd. Voor de nieuwe pakketten

geldt dat ze niet mogen optreden in de voorafgaande k-I stukjes

of k stukjes die de huidige pakkettijd vormen.
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In formulevorm is dit als voigt op te schrijven:

2k-2 2k-l 2k-L 2k-lS=k{P[n=I)P[n=O) P[rIeO) + P[r=llP[r"'O] -P[n=O) } (6)

We nemen nu aan dat B van de N stations een hertransmissie moeten

doen. B wordt de backlog in het systeem genoemd. Er zijn dus (N-B)

stations die nieuwe pakketten genereren. We kunnen vergelijking (6)

verder uitwerken. De bovenstaande kansen zijn als voigt op te

schrijven:

P[n=1J • (N_B)~(l-E)N-B-l
k k

Ais deze kansen in (6) ingevuld worden en gebruik wordt gemaakt van de

standaardlimiet I im(1)k=eX voIgt:
k~co

S Ie HN-B)p+Bcx}e-2HN-B)p+Bcx} = Ge-2G met GIe(N-B)p+Bcx (7)

Een vergelijking van formule (7) met (2) leert, dat formule (2) voor

de throughput geldig bliJft. Ais we in G-{(N-B)p+Bcx} ex door
L -1

1/~=(R~) vervangen. krijgen we de volgende uitdrukking voor G:

L -1 (8)G = (N-B)p+B(R~)

De gemiddelde vertraging krijgen we door (8) in (5) In te vullen.

L -1
D = (e2{(N-B)p+B(R~) }-U(R1) (9)

Bovenstaande formules zijn te vereenvoudigen als we een praktisch
L

kabeltelevisiesysteem beschouwen. Dan geldt dat R c 2. We nemen

hiervoor de volgende waarden aan : de transmissiesnelheid is 614

kbits/s, de pakketlengte 368 bit en een afstand van de stations tot

het Lokaal centrum in de orde van 10 km. Dan geldt R ~ 20kml
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(300.000km/s) en een pakkettijd = 36Sbits/(614kbits/s) = 0.6 ms. We

krijgen de volgende resultaten voor de forrnules (S) en (9):

G = (N-B)p+2BIL = (N-B)p+l met 1=2BIL

4B
2(N-B)p+-r; L

D = (e -1).2

2.4 De evenwichtstoestand en de stabiliteit

(IO)

(II)

De evenwichtstoestand en de stabiliteit zijn belangrijke parameters

bij het analyseren van het gedrag van een systeem. Deze onderwerpen

komen in de volgende paragrafen aan de orde.

2.4.1 De evenwichtstoestand

De term (N-B)p in formule (0) kunnen we de "input rate" van het

systeem noemen. In evenwicht moet deze input rate gelijk zijn aan de

throughput S. Dus S=(N-B)p. Hiermee gaat vergelijking (0) over in:

G = 5+1 02l

Ais we (2) in (2), (3) en (4) invullen krijgen we de volgende

uitdrukkingen voor D en 5:

S+1 U B
D z (G/S-l)L/2 =(- - I)L/2 • - =-

S 2S S

s = (5+1)e-2(5+l)

(13)

(I4)

Oplossingen voor vergelijking (14) zlJn numeriek te verkrijgen. De

throughput voIgt nu voor iedere gegeven waarde van N, p en L. Er geldt

dat B=U/2. In figuur 3 is S als functie van B gegeven. Merk op dat S
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de maxirnale waarde van 1/(2e) voor B=UG-S)/2={1/4-1/(4e»)L=Ue-l)/

(4e) bereikt. De lijn S=(N-B)p in figuur 3 noernen we de load line.

Deze is getekend voor lage verkeersintensiteit.

t
S

1/12e)

Np

__ ._L....L .. -----' --, -----'- ,

Fig.3 S weergegeven als functie van B

2.4.2 De stabi 1i tei t

Bij de volgende beschouwing nernen we een grote verkeersintensi

teit aan op het kanaal. In figuur 4 is dit weergegeven.
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t
s

t 1(2e)

Np

B-

Fig.4 Het verband tussen B en S voor zwaar verkeer

Er zijn nu drie snijpunten Lp. v. een. Twee ervan zijn als evenwichts

toestanden op te vatten. Oit kunnen we als volgt zien: Stel dat we

rand het linker snijpunt zitten. Als de backlog (B) toeneemt, zal de

throughput oak toenemen en grater zijn dan het aangeboden verkeer. Het

resultaat is dat de backlog weer zal afnemen. Stel dat we in het

rechter snijpunt zitten. Als de backlog toeneemt, zal de throughput

oak toenemen en we komen weer terecht in de evenwichtstoestand. Bij

het middelste snijpunt werken de twee effecten elkaar niet tegen. Oit

is dan ook geen evenwichtstoestand. Van de twee evenwichtstoestanden

gaat onze voorkeur naar het linker snijpunt. Het rechter snijpunt

wijst namelijk op een zeer ongewenste situatie. De backlog is hoog en

de throughput laag. Dit betekent automatisch dat de vertragingstijd

hoog zal zijn. De manier om te voorkomen dat het systeem in de rechter

toestand terecht kornt, is om L zo groat te kiezen dat er slechts ~~n

snijpunt voorkomt. Oit betekent dat de vertragingstijd veel groter zal

zijn dan noodzakelijk.

.'
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2.5 Controlled Aloha

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de waarde van L groot meet worden

gekozen om het systeem, oole in het slechtste geval, stabiel te laten

zijn. Dit is niet altijd handig. Een oplossing zou kunnen zijn om L

aan te passen aan de momentane waarde van het verkeer op het kanaal en

zo een maximale throughput te garanderen. Dit betekent dat L klein

wordt als de backlog B klein is en groot wordt als B groot is.

Het principe van alle regelingen is dat uit de momentane waarde van de

backlog een waarde van L wordt bepaald, die de throughput

maximaliseert. De tijd tussen twee regelacties (het regelintervaI)

dient hier correct te worden gekozen.

(G<i,B(Ue-1)/(4e»:Deze toestand is gewenst. We

kiezen L gelijk aan 4eB/(e-1). Merk op dat L een

bepaalde minimumwaarde moet hebben, daar de

backlog anders groot wordt, met de consequentie

dat het systeem door overbodige hertransmissies
1zal proberen G op /2 te krijgen.

(G>'i.B}Ue-1)/(4e»:Dit is een ongewenst toe

stand met veel hertransmissies. We maken L geliJk

aan 4eB/(e-l).

- Rechter Snijpunt

Uitgaande van bovenstaande principe is in (1] de volgende strategie

voorgesteld voor dit geval van pure Aloha. Bedenk een algoritme dat

als strategie het maximaliseren van de throughput heeft. Het gevolg is

dat de gemiddelde vertragingstijd dan ook geminimaliseerd wordt, wat

een snelle wegwerleing van een eventuele backlog garandeert. Uit

paragraaf 2.4.1 weten we dat de throughput S de maximale waarde

bereikt als L=4eB/(e-l) ll< 6,33B. We nemen nu aan dat het systeem in

evenwicht is en beschouwen de twee snijpunten in figuur 4 (zie ook

figuur 1):

- Linker Snijpunt:
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De keuze van de minlmumwaarde van. L leidt ert~. dat in normaal

(gewenst) bedrijf de gemiddelde vertraging lets groter is dan

noodzakelijk.

De backlog (a) hebben we in het voorafgaande steeds als bekend

verondersteJd. In een praktisch systeem is dit natuurlijk nlet het

geva!. We dienen dus een schatting van B te maken. Het systeem

beschouwen we in evenwicht. Er geldt dat (zie par 2.4.1l B=N-S/p en

B=(G-S)U2. Doordat p (of N) mogelijk kunnen fluctueren kiezen we voor

de laatste schatting. We moeten hierbij weI de waarde van G kennen.

Een schatting van G kan op twee manieren worden gemaakt. De tijd

tussen twee poisson generaties heeft een exponentHHe verdeling met in

dit geval een parameter G. De gemiddelde tijd tussen twee generaties

bedraagt dan l/G. G is dus te berekenen door de gemiddelde lengte te

meten van de perioden dat het kanaaJ leeg is. Een eenvoudlger methode

is echter om de totale tijd te meten gedurende welke het kanaal leeg

is. De fractie van de tijd gedurende welke het kanaal leeg is, is

narnelijk gelijk aan e-G. Dit voIgt uit het gegeven dat de kans dat ~~n

pakkettijd leeg is, gelijk is aan e-G.

2.5.3 ~_~~~!!:_!~-r~!:_J!11!!11E!!~_B~J!11~~!:1~!:_~!ch!!!J~-!~!:

hertransm i 55 i e

£en vaste waarde voor de minimale waarde van L is niet te geven. £en

geschikte waarde vinden we in de praktijk. De keuze hangt namelijk af

van het aangeboden verkeer en de grootte van het regelinterval.

Naarmate het regelinterval en het verkeer groter worden, moet de

minimale waarde van L groter worden. Verder kan een criterium als een

maximum voor de backlog gedurende ~~n regelinterval al5 beperking

worden opgelegd.
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2.6 Punten van belang bij toepassing van Controlled Aloha

Het realiseren van Controlled Aloha in het systeem hangt nauw samen

met het bedenken van een strategie om de backlog (B) te bepalen. De

toestand van een Aloha systeem kan namelijk helemaal beschreven worden

door het aantal stations dat een hertransmissie moet plegen. Het

kiezen van de meetstrategie is afhankelijk van de mate van

decentralisatie die we in het systeem willen tolereren en de

efficientie die we voor ogen hebben.

Laten we het Lokaal Centrum de backlog bepalen of moet elke Mini-Ster

het doen? Kiezen we voor de eerste mogelijkheid, dan betekent dit dat

het Lokaal Centrum behalve de al aanwezige terugmeldingsignalen na een

ingestelde tijd (het regelinterval) een nieuwe "regelsignaal" naar

aIle stations moet sturen. Wat de bandbreedte betreft levert dit geen

enkel probleem voor het "downstream" (van Lokaal Centrum naar Mini

Sterren) kanaa). Een goede regeling kan worden verkregen door de

waarde van de backlog m.b.v. een pakket naar aile Mini-Sterren te

versturen. De backlog kunnen we door een BCD getal voorstellen. De

software bij de US moet de BCD waarde die de backlog voorstelt dan

vertalen. De vraag is of we het aantal stations die bezig zijn met een

hertransmissie nauwkeurig kunnen bepalen. Bij een botsing is niet meer

te achterhalen hoeveel stations bij de botsing betrokken zijn (mini

maal 2 natuurlijkl.

De tweede mogelijkheid houdt in dat een MS de toestand van het gehele

systeem moet kunnen afleiden. Hiervoor meet uit het aantal botsingen,

die de pakketten afkomstig van een bepaalde US ondervinden, de backlog

in het gehele systeem worden geschat. Het aantal botsingen die de

pakketten van een bepaald station ondervinden is exact te bepalen. Oit

is gelijk aan het aantal keren dat geen acknowledge is ontvangen. Het

aantal botsingen wordt gedurende een interval gemeten. Oit is het

zogenaamde regelinterval die we zelf moeten kiezen. Het is intuYtief

aan te voelen, dat de backlog een functie is van het aantal botsingen
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~n de lengte van het regelinterval. De vraag is of de backlog met

deze methode met voldoende nauwkeurigheid is te bepalen. Bovenstaande

vraag is alleen te beantwoorden als we een statistische uitdrukking

voor de backlog hebben gevonden.

Om de eerste mogeliJkheid in het systeem toe te passen moeten we

rekening houden met de volgende punten. Het huidige systeem bezit de

mogelijkheid om te detecteren of een pakket verkeerd is aangekomen en

dus te tellen hoeveel pakl:etten verkeerd aankomen. De kans dat X

pakketten botsen neemt als X groter wordt af. We nemen aan dat alleen

2 "stations" met elkaar zijn gebotst bij het detecteren van een

botsing door het Lokaal centrum. Oit is aileen bij een lage belasting

van het net aannemelijk. Verder nernen we cok aan dat het regelinterval

zo klein is gekozen, dat we de gevallen waarbij een station een

hertransmissie binnen een regelinterval pleegt, kunnen verwaarlozen.

Mochten onze aannames te veel afwijken van de praktijk, dan kunnen we

nog altijd door statistische benaderingen correcties aanbrengen.

Aan de tweede mogelijkheid (regeling door Mini-Sterren) kleven de

volgende bezwaren. De backlog is namelijk alleen te meten na het

zenden van een pakket. Oit kunnen we enigzins corrigeren door een

juiste keuze van de minimale waarde voor L. £en pakket wordt eerst

uitgezonden en daarna is het nog altijd mogelijk de backlog te

bepalen. £en groter nadeel van deze volledige gedecentraliseerde

regeling is echter de waarde voor L. die bij de stations kan

verschillen. Het geven van een uitspraalc over de stabllitelt van het

systeem. wordt nu praktisch onmogelijk.

Na het vergelijken van bovengenoemde punten is er besloten om de

backlog centraal bij het Lokaal centrum te bepalen. Met een aparte

pakket wordt de waarde van de backlog naar alle Mini-Sterren

verstuurd.
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3 DE INVOERING VAN CONTROLLED ALOHA

Het systeem dat tot nu toe gerealiseerd is, werkt met pure Aloha. Het

hier beschouwde datacommunlcatienetwerk bestaat uit een Lokaal Centrum

(LC) en Mini-Sterren (MS). £en belangrijk onderdeel van de Mini

Sterren en het Lokaal Centrum is de Packet Assembler Disassembler

(PAD). De PAD organiseert de informatie in pakketten en in dit geval

krijgen de pakketten een formaat die aan het HOLC-protocol voldoet.

In dit hoofdstuk beschouwen we de Mini-Sterren opgebouwd uit een PAD.

Deze PAD is een op-zichzelf-staand processorsysteem met 64K-geheugen,

MPSC (Multi Protocol Serial Controlled, DMA-controller en andere

standaard bouwstenen, opgebouwd rond de 8088 processor. De MPSC (8274)

verzorgt de ornzetting van databytes in pakketten en andersom. De

DMA-controller (Am9S17A) zorgt voor een snelle data-afhandeling in het

geheugen. Het Lokaal Centrum heeft een min of meer gelijke hardware

configuratie. Voor de I/O afhandeling bezitten de Mini-Sterren en het

Lokaal Centrum serH!le en parallelle poorten. In onderstaande figuur

wordt het ~~n en ander duidelijk gemaakt.

: r- ',--"

P,~D

Ser. P.

Par. P.

Ser. P.

01
I

MS-2
p.A,[)-2

iln'i I I

Par. P.

Fig.S Onderdelen van het CATV-communicatiesysteem
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In het ·voorgaande hoofdstuk is een· vormvan Controlled Aloha voorge

steld. Om dit in het huidige systeern te implernenteren dienen er bij de

Mini-Ster en Lokaal Centrum software-veranderingen te worden aange

bracht. In dit hoofdstuk zullen we in 3.1 de veranderingen aan de

software bij de Mini-Sterren bespreken. In de volgende paragraaf

volgen de veranderingen bij het Lokaal Centrum.

3.1 Software-veranderingen bij Mini-Sterren

In (5, 4.1 tim 4.3 en bijlage J) wordt aangegeven hoe de software bij

de Mini-Sterren is georganiseerd. De software is gebaseerd op reacties

die optreden na interrupts. We kunnen 3 groepen onderscheiden. De

interrupts worden gegenereerd door de MPSC, DMA-controller en de

time-out generator. Bij elke groep kunnen we enkele interrupt-bronnen

aangeven. Voor het overzicht worden bij elke groep de oorzaken van de

interrupts gegeven.

MPSC

- aankomst van de eindvlag van een pakket.

- het uitzenden van het laatste byte van een pakket Ueegraken

zendbuffer ).

- het optreden van veranderingen bij de statusbits.

DMA
- het schrijven van het laatste byte van een te zenden pakket in de

MPSC door de DMA.

- het schrijven van het CRC-byte van een binnenkomende pakket in het

geheugen (foutendetecterende mogelijkheidl.

Time-Out generator

- time-outs bij het zend- en ontvangstproces bij de PAD.

Om bovenstaande interrupts af te handelen zijn 3 interrupt-routines

geschreven, te weten de MSEOF. MSEOP en MSTOUT routines. De MS

routines doen het volgende:
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- MSEOF (EOF=End Of Frame) verwerkt de binnenkomende pakketten.

- MSEOP (EOP=End Of Process) zorgt voor het verzenden van

pakketten.

- MSTOUT (TOUT=Time-out) verzorgt de time-out afhandeling.

De veranderingen die we moeten aanbrengen hebben betrekking op twee

routines, n1. de MSEOF en de MSTOUT-routines. In de volgende paragraaf

zijn de voorwaarden geformuleerd die moeten gelden voor de nieuwe

software.

3.1.1 Voorwaarden voor de nieuwe software

De nieuwe software dient natuurlijk ervoor te zorgen dat de invoering

van Controlled Aloha mogelijk wordt. Hierbij moeten we de volgende

punten voor ogen houden:

- Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande software componenten.

- Bedenk dat de software geschreven is in Microsoft C versie 2.03

(anders dan Microsoft C versie 4 in Hoofdstuk 5).

- Er moet een random generator voor een uniforme kansverdeling worden

ontworpen met een variabel tijdsinterval. Onderzoek hoe dit het

beste kan.

- Bedenk dat een nieuwe controle-pakket wordt gelntroduceerd. Dit

pakket dient door de Mini-Sterren te worden afgehandeld.

- Bij de bestaande software stuurt het Lokaal Centrum bij een grote

belasting van het net flow control pakketten (FCP) naar de Mini

Sterren. Dan wordt de verzending van de pakketten vertraagd. Bij

Controlled Aloha is er geen sprake meer van flow control signalen.

- Het enige statussignaal dat de normale transmissiecyclus kan

beinvloeden is Buffer Full (BF). Als het ontvangstbuffer bij het

Lokaal Centrum clreigt vol te lopen, wordt BF=l gemaakt.

- Bedenk dat het programma voor simulatie van een communicatie

systeem bruikbaar moet zijn.
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R-elcening houdend met deze punten ZlJn we tot de volgende software

veranderingen gekomen. Voor het verkrijgen van de hertransmissietijd

is een nieuwe routine RANDGEN.ASM geschreven (zie 3.1.4).

De beschrijving van de MSTOUT-routine wordt in [5, bIz J-6 en J-7]

gegeven. MSTOUT is in assembly-taal yoor de 8086/8088 geschreven. De

bestaande software doet het Yolgende. Bij het niet ontvangen van een

bevestiging vanuit het Lokaal Centrum wordt tot 5 maal toe een pakket

na een random wachttijd verstuurd. Als na 5 keer nog een botsing is

opgetreden. wordt een langere tijd gewacht. Hierna wordt het geheel

herhaald totdat het pakket succesvol overkomt.

Uit de beschrijving van de variabelen en het tijdsdiagram op [5, bIz

J-71 concluderen we dat in MSTOUT de reactie na de volgende interrupts

wordt verzorgd:

- interrupt na het verstrijken van de round-trip-tijd (zie 2.n.
- interrupt na het verstrijken van de random wachttijd (zie 2.0.

De variabelen in de bestaande software hebben de Yolgende betekenis.

ZP zend pakket

WACHT geeft aan dat een zendproces gaande is of dat het kanaal

geblokkeerd is (Buffer vol toestand in Lokaal Centrum).

Transmission In Progress, verzending van een pakket vindt

plaats.

Time-out Started, time-out proces is bezig.

Time-out, time-out is opgetreden.

geeft aan hoeveel hertransmissies er nog mogen optreden. Bij

deze software wordt na 5 hertransmissies van een pakket de

transmissie enkele seconden gestopt.

geeft aan hoeveel keer 108 ms de time-out interrupt

gegenereerd moet worden. 108 ms is de maximale wachttijd die

ingesteld kan worden met de timer. HOLD wordt actief nadat

de maximale MRET bereikt is. De maximum waarde van HOLD
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bedraagt nu 80.

Uit de betekenis van de variabelen en de listing van MSTOUT voIgt of

het mogelijk is een bepaalde variabele een nieuwe betekenis te geven.

Verder is oak nagegaan in welke routines de variabelen gei"nitialiseerd

of gebruikt worden.

Van de volgende variabelen wordt de betekenis veranderd:

MRET geeft het aantal keren aan dat 108 ms gewacht dient te

worden

HOLD weggehaald.

De volgende variabelen worden toegevoegd:

LWAARDE is de waarde van L (zie 2.2). De wachttijd voor

hertransmissie ligt tussen 0 en L en is uniform verdeeld.

COUNTEL is de random hertransmissietijd die binnen interval L zit

en uniform is gekozen.

MRES rest bij deling van COUNTEL door 108 ms.

De betekenis van de variabelen zijn in figuur 6 duidelijk

gemaakt.
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Fig.6 Tijdsdiagram van de variabelen

Het uitvoeren van de acties die in het bovenstaande tijdsdiagram zijn

getekend leidt tot het flowdiagram (MSTOUT) dat in appendix A is te

vinden.

Routine MSEOF [5. Bijlage J-4, 4.1.2, bIz J-18 en J-191 verwerkt de

binnenkomende pakketten. Dit omvat ook het afhandelen van controle

pakketten die door het Lokaal Centrum worden verstuurd. Na het

"Acknowledge"-pakket dat aangeeft dat een pakket niet gebotst is, moet

de timer die de round-trip-tijd bijhoudt, worden gereset. Als teveel

botsingen optreden, naar het oordeel van het Lokaal Centrum, wordt een

FCP (Flow Control Packet) pakket naar de Mini-Sterren verstuurd. De 8

hierna volgende pakketten worden dan met vertraging verstuurd. De

variabelen SLOW en DSLW verzorgen de afhandeling in routine MSEOF.

Deze variabelen zijn niet meer nodig bij Controlled Aloha, daarorn is

het effect van deze variabelen geneutraliseerd. Hetzelfde geldt voor

de variabelen MRET en HOLD die in routine MSTOUT een andere betekenis
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hebben gekregen. In MSEOF dient ook het nieuwe controle pakket (BLCP)

dat de backlog in het totale systeem bevat, te worden afgehandeld. Het

BLCP pakket wordt verder analoog aan de andere controle-pakketten

(FCP, BNFP en BFP) afgehandeld. De waarde van de backlog wordt

bewaard. Met variabel REGEL wordt dit aangegeven. Yoor het flowdiagram

van MSEOF.ASM zie appendix A.

De hertransmissietijd dient te worden gekozen uit een uniforme

kansdichtheidsfunctie met interval O-L. De waarde L is afhankelijk van

het aantal botsingen in het totale systeem in een bepaalde gekozen

regelintervaI. Deze hertransmissietijd wordt m. b. v. een "counter"

(teller) verkregen die onderdeel is van de PAD-hardware. Deze

hertransmissietijd wordt door routine RANDGEN.ASM gegeven. Het

genereren van deze hertransmissietijd gaat als voIgt. t~n van de

counters van timer-IC 8253 [6] wordt in Square Wave Mode

geprogrammeerd. Een 8253 bevat n1. 3 counters die onafhankelijk van

elkaar kunnen worden geprogrameerd. In bovengenoemde mode wordt de

(gekozen) teller op een bepaalde waarde X ingesteld. De uitgang van de

counter wordt hierna laag. Na elke klok overgang wordt de waarde van

de teller met ~n verlaagd. Bij een tellerstand van X/2 of (X+l)/2,

afhankelijk of X oneven of even is, wordt de uitgang hoog gemaakt.

Wanneer de tellerstand 0 is bereikt, zal het proces zich herhalen. We

krijgen dus een periodieke blokgolf als signaa1. De tellerstand kan op

elk willekeurig moment worden uitgelezen en bewaard. Door het tijdstip

van uitlezen min of meer willekeurig te kiezen krijgen we een getal

tussen 0 en X binnen. Yoor X is het getal ooסס1 gekozen. Door het

uitgelezen getal door X te delen, krijgen we een random getal tussen 0

en 1. Dit random getal vermenigvuldigen we vervolgens met de gevonden

waarde van L. Zo komen we op een random hertransmissietijd. De

volgende stap is om deze hertransmissietijd te normeren naar real

time.
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Een ander methode om een randomwaarde te verkrijgen, is het gebruiken

van de standaard randO functie in C. Een eis· voor aIle randomgenera

toren blijft dat ze geen gebruik mogen maken van MS-DOS routines, die

niet zonder meer op de ontworpen hardware kunnen werken.

£en behandeling van MSMAIN.C zou te ver voeren. De volgende aanvullin

gen zijn er gemaalct. In MSMAIN.C wordt na het binnenkomen van een

BLCP-pakket (opgemerkt door het controleren van de waarde van variabel

REGEL) de waarde van de hertransmissietijd berekend en bewaard onder

de naam COUNTEL. Deze waarde leest interruptroutine MSTOUT dan in.

3.2 Software veranderingen bij het Lokaal Centrum

De software bij het Lokaal Centrum is op dezelfde manier als bij de

Mini-Sterren georganiseerd. De software is ook gebaseerd op reacties

na interrupts (zie 3.n. In [5, Bijlage J] is meer informatie hierover

te vinden.

Naar analogie van de MS zijn hier 3 interrupt-routines geschreven, n1.

de LCEOF,LCEOP en de LCTOUT routines.

- LCEOF verwerkt de binnenkomende pakketten en controleert of de

pakketten goed zijn aangekomen.

- LCEOP zorgt voor het verzenden van de pakketten naar andere

stations en het sturen van bevestigings- en controle

pakketten.

- LCTOlTT verzorgt de "time-out" afhandeling. Voor de betekenis

hiervan zie 3.2.2..
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Bij het aanvullen van de software zijn de volgende punten van belang.

- Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande softwarecomponenten.

- Bedenk dat de software in Microsoft C versie 2.03 is geschreven.

- De backlog van het systeem wordt met een pakket van Lokaal Centrum

naar de Mini-Sterren verstuurd. Zorg dat na een ingestelde tijd zo'n

pakket wordt gegenereerd.

- De andere pakketten en elementen van de software hoeven niet te

worden veranderd.

Door rekening te houden met de bovenstaande punten zijn de volgende

routines aangepast.

3.2.2

Routine LCTOUT is in assembly-taal voor de 8086/8088 geschreven. De

werking van de routine is heel anders dan MSTOUT (zie [5, 4.1.2». In

LCTOUT.ASM wordt namelijk na een vastgestelde tijd gecontroleerd of

het aantal geregistreerde "foute" pakketten een bepaalde maximum

overschrijdt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het sein gegeven

voor het verzenden van een rcp-pakket. De time-out die in LCfOur wordt

ingesteld, kunnen we ook bij het genereren van een "regel-pakket"

gebruiken. Dit pakket kreeg de naam BLCP (BackLog Control Packet) en

het actief worden van variabel REGEL is het sein om het BLCP-pakket

uit te zenden. In deze routine wordt het 16 bits getal, dat het aantal

verminkte pakketten aangeeft, omgezet in een BCD-waarde van 4 digits.

We nemen namelijk aan dat er niet meer dan 5000 Mini-Sterren

(stations) zijn. In appendix A is het flowdiagram gegeven.
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3.2.3

Routine LCEOP l5, 4.1.2,Bijiage °J-4 en bIz. J-13 tim J-15) verzorgt de

verzending van pakketten. Bij het Lokaal Centrum kunnen we 3 soorten

pakketten onderscheiden, namelijk pakketten voor de flow control,

bevestigingspakketten en informatiepakketten. Met een informatie

pakket bedoelen we een pakket die de inforrnatie van een abonnee bevat.

De flow controle-pakketten krijgen een algemeen adres (zijn voor alle

Mini-Sterren bestemdL De bevestigingspakketten krijgen het adres van

een station. Het nieuwe controle pakket (BLCP) dat we ge"introduceerd

hebben. wordt in deze routine na het actief worden van de variabele

REGEL naar alle stations verstuurd. Bedenk dat de DMA-ControJIer, die

door deze routine wordt geactiveerd, het beginadres en het aantal

bytes dat het pakket lang is, nodig heeft. Het zenden gaat verder

analoog ais bij de andere controle-pakketten. Voor een flowdiagram van

LCEOP.ASM verwijzen we naar Appendix A.

3.2.4

Een behandeling van LCMAIN zou te ver voeren. De volgende aanvulling

is gemaakt. Voor BLCP zijn nieuwe dataveiden die in C-taal ais

onderdeel van een structure zijn gedefinieerd, toegevoegd.
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SIMULATIE VAN EEN PUUR ALOHA SYSTEEM

In de vorige hoofdstukken werd· de introductie van Controlled Aloha in

het CA1V-net behandeld. In dit hoofdstuk wordt een aanzet gegeven voor

een analyse van Controlled Aloha m.b.v. verkeersmetingen. Voor het

uitvoeren van de metingen hebben we te maken met de volgende

beper-king. We hebben de beschikking over 2 Mini-Sterren. In een CATV

systeem is er sprake van enkele duizenden Mini-Sterren. Om· onze

metingen te kunnen ve.richten, moeten we dus de invloed van duizenden

Mini-Sterren in een puur Aloha systeem simuleren. Het simuleren met

behulp van 2 Mini-Sterren legt ook grenzen aan de parameters die we

bij onze meetbeschouwing kunnen betrekken. In dit hoofdstuk worden in

paragraaf 4.1 de aannames geformuleerd. In paragraaf 4.2 wordt een

mathematische beschouwing van het probleem gegeven. De formules en

aannames die hierbij zijn gebruikt volgen uit [9]. Hierbij worden

enkele kansverdelingen (in het S-domein) afgeleid die mogelijk als

basis kunnen dienen bij het meten. Een voorbeeld hiervan is dat we by.

door het meten van de gemiddelde tijd tussen twee succesvolle

transmissies de throughput kunnen bepalen. Voor het simuleren is de

kansverdeling in het tijddomein nodig. Het blijkt niet eenvoudig om

uitdrukkingen te krijgen waar de tijd in constanten en kansen is uit

te drukken. De stappen die we bij de afleidingen hebben gevolgd leiden

echter tot een simpele methode om met ~n Mini-Ster een puur Aloha

systeem te simuleren (zie 4.3). In paragraaf 4.4 wordt de software

behandeld voor het simuleren van het Aloha Systeem. De software maakt

het simuleren en meten met behulp van twee Mini-Sterren mogelijk.

4.1 Aannames bij de simulatie met behulp van ~~n Mini-Ster

We hebben twee Mini-Sterren en ~n Lokaal Centrum tot onze beschik

king. Om verkeersmetingen te kunnen doen, is er besloten om met ~n

Mini-Ster de toestand van het net te simuleren. De andere Mini-Ster

wordt dan gebruikt om metingen te verrichten. Dit gebeurt door deze

Mini-Ster pakketten te laten verzenden en te controleren wat de
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throughput en gemiddelde vertraging wordt. De andere Mini-Ster moet de

pakketten-stroom van N Mini-Sterren simuleren. Hierbij zijn de

volgende voorwaarden gesteld.

- De bit error rate in het net is verwaarloosbaar. Een pakket kan

aIleen verminkt worden door een botsing met andere pakketten.

- Het pakket dat "ont5taat" na het botsen van pakketten voldoet aan de

"Of-functie". In figuur 7 wordt dit duidelijk gemaakt.

Step ,

Step 2

Ste- 3

----l1 ---',...-----,_' _
__....JIl'-- --.Jn.....; _

r----, !I___....J1 .....' ----- .........J1 1__

I I
<l- - ~

Fig.7 Pakketten-stroom in CATV-systeem

- De lengte van de pakketten die verstuurd worden door een station

wordt constant gekozen (Jengte =1 pakkettijd .. 46 bytes). Uit figuur

7 halen we dat het simuleren van het net door ~n Mini-Ster neerkomt

op het bepalen van de kansverdelingsfuncties van L (.. lengte van de

pakketten) en A (= tijd tussen einde en begin van 2 pakketten). A is

dus gelijk aan de Inter Arrival Time nAT) - L. Als we bovengenoemde

kansverdelingen kennen, kunnen we pakketten genereren met variabele

lengte (L) en CAl die enigszins overeenkomen met de werkelijke

situatie.

- We moeten pakketten met variabele lengte genereren. De lengte van

een pakket is door de hard- en software van een Mini-Ster begrensd.

We nemen aan dat aIle pakketten met een lengte van maximaal 46 bytes
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worden overgezonden en minimaal 11 (frame) bytes. Als we nu een

pakket met lengte 60 verzenden, betekent dit dat we eerst 46 bytes

verzenden en hierna meteen 14 bytes verzenden. De tijd tussen de

twee verzonden pakketten is afhankelijk van de hard- en software.

Deze tijd wordt verwaarloosd. We zeggen dat de pakketlengte 60

bedraagt. De pakketten met een lengte tussen 46n+l en 46n+l0

(nc l,2,3, ... ) bytes worden als een pakket met lengte 46n

uitgezonden.

In de volgende paragraaf wordt de kansverdelingsfunctie voor A en L

bepaald. We zuBen zien dat we voor de simulatie ook de kansverdeling

van de tijd tussen 2 succesvolle pakkettransmissies nodig hebben.

4.2 De kansverdelingsfunctie van de lengte en de tijd tussen twee

succesvolle pakketten

Het genereren van pakketten met random lengte en random A kan m. b. v.

twee methoden worden gerealiseerd:

1 - Simuleer met een computer het ontstaan van pakketten bij N

stations en bereken hierbij de lengte en A. Het programma is

gebaseerd op gebeurtenissen die volgens de exponenti!le verdeling

optreden. We nemen namelijk aan dat de pakketten ontstaan volgens

de poissonverdeling en dat de tijd tussen het ontstaan van de

pakketten negatief exponentieel is. Nadeel van zo'n programma is

dat het berekenen van de pakketlengte te lang duurt en het is dus

bij een real-time toepassing niet bruikbaar. Oak het bewaren van

de gegevens in een array en het daarna uitzenden is weinig

elegant.

2 - Probeer de kansverdelingsfuncties van de lengte L en A te vinden

en hiermee de pakketten te genereren.

We hebben gekozen voor de tweede methode. We hebben ons hierbij be

perkt tot een oneindige populatie [9) van gebruikers. In de praktijk

is het aantal gebruikers niet oneindig groot. De resultaten die echter



- 36-

bij een oneindige populatie volgen, zijn ook bij een eindig aantal

gebruikers toepasbaar, mits tiet verkeer nlet te zwaar wordt. Uit

[9,blz 1193] voigt verder dat aIleen bij oneindig veel gebruikers de

kansverdeling tussen twee succesvolle transmissies analytisch is te

geven.

Bij het protocoimodel (pure Aloha) dat in deze paragraaf wordt

behandeld, wordt aangenomen dat een gebruiker na een periode 20nder

zenden, onafhankelijk van de vorige gebeurtenissen verder gaat met het

zenden. Dit is het zogenaamde geheugenloos kenmerk (memoryless

property). Voor het bepalen van de kansverdelingsfuncties definieren

we de volgende variabelen:

x = de tijd tussen twee opeenvolgende succesvolle pakketten. X begint

aan het einde van een succesvol (zonder botsing) pakket en wordt

tot het einde van het volgende succesvoUe pakket genomen.

S = throughput (aantal goed overgezonden pakketten per pakkettijd) van

de pakketten.

G = het gemiddeld aantal aankomsten van pakketten in het systeem.

(n)
We nemen verder aan dat de pakketlengte 1 bedraagt. Stel nu dat {X =

(l) (2) (3) (n) " • IIX .X ,X .....X > een sequentIe van tlJden tussen succesvo e

pakkettransmissies voorstelt. We introduceren nu een variabel s(n)

waarvoor geldt:

S(n) is de tijd nodig om n succesvolle transmissies te

we DCt) het aantal succesvolle transmissies gedurende

noemen. dan kunnen we DCt) als voIgt opschrijven:

(n)
DCt)= max{n; Sst}

Uit (9) voIgt dan het volgende verband tussen DCt),X en S:

US)

voltooien. Ais

interval (O, t]

(16)
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(17)

Oit betekent dat we Suit de reciproke waarde van X kunnen vinden, als

de pakketlengte 1 bedraagt.

4.2.1 ~~~_~~!~~~~_~~_~~_~~~~!~~~~!!~s~f~~~!!~_Y~_~~_!~~S!~_Y~~

S~~~!~!~_E~~~~!!~~_!~_~~E~!~~

Voordat we P(~~X) gaan bepalen, moeten we eerst iets over de lengte

van de pakketten zeggen. We onderscheiden hierbij twee gevallen. Oe

Jengte is 1 als een pakket succesvol is overgezonden. In het andere

geval moeten we de lengte van een niet-succesvolle periode (9)

bepalen. In het volgende verhaal wordt veelvuldig gebruik gemaakt van

het gegeven dat de kans op 0 pakketten in een pakkettijd gelijk is aan

e-G
• Bij een oneindige populatie Aloha-gebruikers duurt een niet

succesvolle periode F een onbepaald aantal (M) IAT's met duur korter

dan 1 pakkettijd en hierbij e~n pakkettijd opgeteld (zie figuur S).

---t:
1 I! I
~ - _1- .......

~ .1. I!
i f(1l f(:2;

F

Fig.S Samenstelling niet-succesvolle periode F

In formulevorm is dit als voIgt op te schrijven:

(1S)

met f(l) de i-de tussen-aankomst tijd



- 38-

Het is bekend dat alle f(i)' s onafhankelijk zijn en dezeIfde kansver

deling hebben. Er geldt dat

P(fst) =
-Gtl-e
-Gl-e

(9)

De Laplace getransformeerde lID) van de kansdIchtheidsfunctie van

formule (9) is de volgende:

G[ l_e c.. G )
=.......;.----~

(S+G Hl-e G
(20)

Een niet-succesvolle periode bestaat uit M+l pakketten met M IAT's s1.

M is onafhankelijk van de f(l)' s en is verder geometrisch verdeeid.

Dit kunnen we als voIgt in formulevorm opschrijven:

0=1,2,3, .... ) (2I)

Het aantal M is een random geheel geta!. Voor de z-transform lID] van

M geldt:

-G
• MI. zeM (z)=E[z )=1: z P(M=ll=-----_-G-

1 l-Z(l-e )
(22)

Het wordt nu mogelijk om de Laplace transformatie van F te bepalen.

(23)

Wat opvalt is dat de grens bij de sommatie (M) ook een random



- 39-

variabele is, onafhankelijk van de fUl' s. We kunnen uitdrukking (23)

nu als voIgt uitwerken.

• 00 (l) (2) Ul
() -~ - a r -ar -arF s =e L E[e )'E[e )· E[e )'P(M=i)=

leO
(24)

-~ • Ie L (f (5») P[M=i)
1-0

Formule (24) kunnen we nu zien als de z-transform van de variabele M,
•met f (s) in plaats van z ingevuld. Er geldt dus:

• •• G -(a.G) [1 -(a.G)
F (s)=e-aM (f (s»=-__e__---=-_-_e__....:.

O-eG )[s+Ge- la •G)

(25)

Uit de Laplace en Z-transformatie is op een eenvoudige manier het

gemidlde te berekenen. Er geldt namelijk dat als

k d - dGIZ)1G( z )=1: z P(w=k) de gemiddelde van w gegeven wordt oor w I: -- •
dz

z=1

Voor de functie G(t) I: P(tst) geldt dat

00
-at .. - -dGlal IGCs) I: leg Ct)dt en hlerult voIgt dat t I: -- •

t da
00 a=O

Hiermee is af te Jeiden dat de gemiddelde duur van een niet

succesvolle periode geliJk is aan:

G -G
F • M· f + 1 II: e -l-Ge

GO-e -G)
(26)

Dit betekent dat niet-succesvolle pakketten gemiddeld deze lengte

zullen hebben. Gezien de vorm van formule (25) verwachten we voor de

kansverdelingsfunctie van F (PCFst)) een uitdrukking die niet zonder
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meergeschikt .zal zijn voor ~hnulatiedoeleinden. Om toch een simulatie

te kunnen uitvoeren wordt in de volgende paragraaf een methode

besproken die gebruik maakt van de formules (19) en (21).

4.2.2 ~~~_~~!~~~_~~_~~_~~!~~~~~!!~8~[~~£!i~_!~_~~2~!~~_!~~_~~

!!j~_!~~~~_!~~~_!~££~!~~!!~_!~~~~~i~~!~!

I
I

-r-

Voor de afleiding van de tijdsverdeling (X) tussen twee succesvolle

aankomsten hebben we formule (25) nodig. Verder moeten we twee

begrippen introduceren nl. de transmissie perf.ode en vriJe periode.

Een transmissie periode in een kanaal is de toestand waarbij ten

minste ~~n gebruiker bezig is met zenden of een transmissie is

opgemerkt. Een vriJe periode is de toestand waarbij geen gebruikers

bezig zijn met zenden of geen transmissie is gedetecteerd. Hieruit

voigt dat de toestand van het kanaal tussen deze twee toestanden

schommelt. Op het kanaal zijn dus succesvolle en niet-succesvolle

(pakketten gebotst) transmissie perioden te onderscheiden.

Laat K nu het aantal transmissie perioden zijn binnen ~~n interval X,

met als eis dat alleen de laatste transmissie periode succesvol is.

Laat I(k) en F(k) de duur zijn van de k-de vrfje resp. k-de niet

succesvolle periode. T is de duur van de succesvolle transmissie

perLode (zie figuur 9).

QI,
- t--

~1 ["",--,-,.......,.....'-I,I _1_ ~ ~ ~
- 1'1 - .» - ~-lIJ--1 - caa -

I • I ~'""r·---.·...·------....,---.......------ •.......-------,
x

Fig.9 Voorstelling van vrije en transmissie perioden in X
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Er geldt dat :

Ie-I
X = L lIlk)+F1k))+ICK )+T

1t=1

(27)

We hebben aan het begin al aangegeven dat het zenden in het net

onafhankelijk van voorgaande zendingen plaatsvindt. Hetzelfde geldt

voor het optreden van vrLje en transm{ss{e perioden. Dit betekent dat

d k
)+FCk ). k=I,2,3.... ) ook onafhankelijk zijn en dezelfde distr:i

butie hebben als I+F. De term IIK)+T is verder ook onafhankelijk en

heeft een verdeling I+T. Het toepassen van de Laplace transformatie op

de kansdichtheidsfuncties van I, F en T in formule (27) en de

z-transformatie op K levert:

• ClO • • K-l. •
X (s)=L [I (s)F (s») [I (s)T (s»)'P(K=k)=

It=l

•r[I. ( s)F• (s) )Ie • T. (s) . P(K=k)
It=l F (5) -

••• • T (s)=K[I (s)F(s)]·-.-
F (s)

(28)

Als we de kans voor het optreden van een succesvolle transmissie na

een vrLje per-Lode a noemen, dan geldt dat Keen geometrische verdeling

heeft.

(k=I,2.3•.... ) (29)

•Hiermee krijgen we voor K (z) de volgende uitcirukking.

l-z( I-a) (30)
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Met behulp van formule (30) kunnen we. formule (28) als voIgt

schrijven:

•• aT( s)X (s)- I •
-.--- - (l-ex)F (5)
] (5)

(31)

Het is nu mogelijk om uit formule (31) een uitdrukking te vinden voor

de verdeling van X bij pure Aloha. We weten dat bij pure Aloha, de IAT

negatief exponentieel verdeeld is met gemiddelde l/G. Oit betekent dat

de vr!je peri-ode ook exponentieel verdeeJd is.

-Gy
P(I::!5y) = l-e

• Gen I (s) = G+s

y~O
(32)

(33)

Verder is de kans ex op een succesvolle transmissie na een vrije
-G

peri-ode gelijk aan e . Oit is de kans dat geen ander pakket in de

transmissietijd T optreedt. De transmissietijd T is geJijk aan I, dus

• -5 •T (s)=e . F (s) voigt uit formuJe (25). Hiermee wordt de volgende

formuJe voor de distributie On het s-domein) van X verkregen.

• Ge-(S+G)[s+Ge-(I.G»)
X (5) = --------~~~~

2 G[l -(I.Gl] G2 -211.G)
5 +5 +e + e

(34)

_. - -~

De gemiddelde waarde X voIgt uit -dX (I) I. Er geldt dat S-lIX-Ge • wat
dl .=0

wat we al in 2.2 hebben afgeleid.

Merk op dat A in figuur 7 overeenkomt met een vrije perlode en dat de

kansverdelingsfunctie hiervan dus exponentieel is volgens formuJe

(32). De formules (ZS) en (34) zijn wiskundig erg elegant. maar in ons

geval niet bruikbaar. De verwachting is namelijk dat na het terug

transformeren naar het tijdsdomein en het integreren er een kansver-
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delingsfunctie onstaat, waarbij t niet als functie van constanten en

kansen is te schrijven. In de volgende paragraaf geven we een simula

tie methode die weI toepasbaar is.

4.3 Een praktische methode voor het simuleren van een puur Aloha

systeem met ~~n Mini-Ster

Met behulp van de formules (29), (21), (19) en (32) is het mogelijk om

pakketten te construeren die een pakkettenstroom veroorzaken zoals die

voorkomt bij pure Aloha. Dit gaat via een omweg. We maken gebruik van

het aantal transmissie perioden CK) die binnen het interval X valt

Czie 4.2.2). De laatste transmissie van de K transmissie perioden is

de enige welke zonder verminking overkomt. Het aantal transmissie

perioden K in een interval X voIgt uit (29).

K =In{ PCK=k )led
In(I-«) + 1

PCK =k»O
(35)

K is natuurlijk een geheel getal, dus op bovenstaande formule kan de

Entier-functie worden toegepast. Met een random generator kunnen we

PCK=k) en de andere kansen die nodig zijn genereren. Hiermee wordt een

waarde voor K verkregen. Als K bekend is weten we dat er K-l

niet-succesvolle perioden zijn geweest. Het aantal pakketten 0+1) die

betrokken zijn bij een niet-succesvolle periode voigt uit formule

(21).

i+l=_ln...,;<...,;P....;,C_M_=_i....;.,)/_e_-_
G

...;.,) + 2

InCl-e-G
)

(36)

Het aantal pakketten geeft geen informatie over de duur van een niet

succesvolle periode. Als we het aantal weten, is het aantal IAT's (i)

met een waarde kleiner dan 1 pakkettijd bekend. Met behulp van formule

(19) is de totale duur van een niet-succesvolle periode (=random
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pakketlengte) te vinden. We moet~n da~ i keer een IAT volgens formule

(9) bepalen.

(37)

De totale duur van t (in pakkettijden) van een niet-succesvolle trans

missieperiode bedraagt dan:

(38)

De totale lengte wordt dan [t· 46) bytes met [) de Entier-functie. De

(K-ll niet-succesvolle perioden kunnen op dezelfde methode worden

geconstrueerd. De (K-l) niet-succesvolle perioden worden afgewisseld

door K vrije perioden (zie ook figuur 9). Deze vrije perioden hebben

een duur die aan de exponentHHe verdeling voldoet (zie formule 32).

-In{l-P(I~y)}

y a: G (39)

We hebben na het volgen van bovengenoemde stappen een pakketstroom in

een interval X geconstrueerd. In zo'n pakketstroom is het laatste

pakket succesvol. Door nu het proces te herhalen is de pakketstroom op

het kanaa} afkomstig uit oneindig veel stations of N stations, mits we

geen zwaar verkeer toelaten, te simuleren met ~~n Mini-Ster. Voor het

simuleren van het systeem hoeft alleen de waarde van G te worden

ingesteld.

We kunnen stellen dat we het simuleren kunnen verbeteren door de

mogelijkheid bij het Lokaal Centrum te introduceren om de gemiddelde

waarde van X te bepalen. Dan kan de "werkelijke" throughput die

bereikt wordt door voorgaande simulatie-methode worden verkregen. De

waarde van G kunnen we dan corrigeren. De invloed van de tweede

Mini-Ster kan nu tevens worden bestudeerd.
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4.4 Software voor het simuleren van een puur Aloha systeem

Voor het simuleren van een Aloha systeem en om metingen te kunnen

verrichten hebben we twee PC's nodig. ~n PC voor het genereren van

pakketten met random lengte en ~~n voor het genereren van pakketten

met constante lengte volgens de poissonverdeling. De Mini-Ster die de

pakketten met random lengte genereert moet geen bevestiging kr.ijgen.

De pakketten worden continu overgezonden. De andere Mini-Ster krijgt

weI een bevestiging en hierdoor wordt er informatie over het aantal

botsingen verkregen. Om gegevens over de delay en de throughput te

verkrijgen zijn andere voorzieningen nodig. die bij de desbetreffende

Mini-Ster moeten worden ingevoerd. Bedenk dat voor het bepalen van de

bovengenoemde parameters de mogelijkheid om de tijd met een redelijke

nauwkeurigheid te bepalen aanwezig moet zijn. Variabele COUNTEL die in

MSMAIN wordt bepaald. is te gebuiken bij de bepaling van de delay. Bij

de software is verder het introduceren van een teller mogelijk. Een

nadeel hierbij is dat de tijd die door een teller wordt ingesteld

sterk afhangt van de acties die door de software worden uitgevoerd.

Verder heeft een verandering bij de software ook direct invloed op de

waarde van de teller. Naast bovengenoemde mogelijkheden kan het

introduceren van een timer bij de Mini-Sterren en het Lokaal Centrum

een oplossing bieden.

In deze paragraaf beperken we ons tot de software voor het genereren

van de pakketten. Tevens wordt de mogelijkheid geintroduceerd om een

re~He getal afkomstig van de parallelle poort van de PAD in te lezen

en in een file te bewaren. Dit getal kan het resultaat bevatten van

een berekening of meting die bij de Mini-Ster is gedaan. Bij de

Mini-Ster moeten we voorzieningen hJervoor treffen.

De software is in microsoft C versie 4.0 geschreven. Bij het genereren

van de pakketten hebben we een randomgenerator nodig die uniform

getallen tussen 0 en 1 genereert. Hiervoor gebruiken we een generator

die na een rekenkundige bewerking deze getallen genereert (2). Verder

gelden de voorwaarden die we in 4.1 hebben gesteld. Aan het begin
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wordt om een waarde voor G gevraagd. Uit 2.5.1 voIgt dat G<1/2 een

gewenste toestand oplevert. Als tijdseenheid is de pakkettijd genomen.

Een pakkettijd duurt ongeveer 0,6 ms en voIgt uit de pakketlengte van

368 bits en de bJtsnelheid van 614 kbits/sec. De simulatie gaat

volgens de methode die in de vorige paragraaf is voorgesteld. In

appendix E zijn de listings van de routines gegeven.
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5 DE IMPLEMENTATIE VAN DE ABC IN HET CATV-SYSTEEM

In de vorige hoofdstukken hebben we ons beziggehouden met een CATV

systeem die uit Mini-Sterren en een Lokaal Centrum bestaat. Het doel

van een datacommunicatienetwerk is natuurlijk het laten communiceren

van abonnees met elkaar. Om dit mogelijk te maken gaan we de MS

uitbreiden met een abonneecontroller (ABC). De reden hiervoor is dat

de PAD anders teveel (processor)tijd aan het afhandelen van abonnees

dient te besteden. De ABC verwerkt dl.lS in pr-incipe de informatie van

de abonnees die op het systeem zijn aangesloten. In figuur 10 is het

totale systeem lzie ook fig. 5) weergegeven.

__t_"'---_

MS-01 °li

PAD-1

~BC

Abonnees

abO abO

I

~
MS-2

PAD-2

,~8C

~
Abonnees

Fig. 10 Onderdelen van het CATV-communicatiesysteem

De PAD en de ABC zijn twee aparte processorsystemen. Ze zijn via een

parallelle interface met elkaar verbonden. De korte afstand tussen PAD

en ABC en de communicatie die hierdoor op hoge snelheid kan plaatsvin

den zijn de redenen voor deze keuze. De communicatie tussen ABC en de

op het systeem aangesloten abonnees verloopt seriee!. Dit is een goeie

bendering van de werkelijkheid waar de abonnees op een afstand van de
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Mini-Sterren zijn aangesloten en er twee

gebruikt. Voor de controle over de ABC is

(AbO) aanwezig.

lijnsverbindingen worden

een aparte seriele poort

De koppeling van de ABC aan de PAD (zie (5] en (7]) was nog niet

gerealiseerd. In dit hoofdstuk wordt het toevoegen van de ABC aan het

systeem behandeld. De hiervoor benodigde hardware en software worden

besproken. In de eerste paragraaf gaan we in op de handshake af

handeling tussen PAD en ABC. Daarna \pordt in 5.2 ingegaan op de ABC

software. We zuBen volstaan met het bespreken van de belangrijkste

procedures. Tenslotte wordt in de paragraaf 5.3 de segmentenrang

schikking bij het linken van de software behandeld.

5.1 Handshake afhandeling bij de verbinding PAD-ABC

De software-routines bij de abonneecontroller die de verbinding tussen

ABC en PAD verzorgen, zijn gebaseerd op het steeds controleren of er

a) data is ontvangen afkomstig van de PAD.

b) data verzonden kan worden van abonneecontroBer naar PAD.

De parallelle interface tussen de PAD en ABC is gerealiseerd m.b.v.

8255 IC's. De 8255 wordt in mode 1 (strobed input/output) geprogram

meerd. Wat dit inhoudt, wordt vervolgens in het kort uitgelegd. Voor

een uitgebreide uitleg verwijzen we naar {6]. De 8255 heeft 24 I/O

pinnen. Ze kunnen ieder apart worden geprogrammeerd in 2 groepen (A en

B) van 12 I/O pinnen. In mode 1 wordt van elke greep, 8 I/O pinnen bij

elkaar genomen. Deze I/O pinnen kunnen dan als 8-bit datapoort

fungeren. Een datapoort kan als input- of outputpoort worden geprog

rammeerd. Deze datapoorten worden A en B genoemd. De overige I/O

pinnen kunnen we onder poort C samen brengen. Deze I/O pinnen worden

voor de controle van de poorten A en B gebruikt. Hieronder valt ook

het genereren van interruptsignalen (IntA en IntB genoemd). De status

van laatstgenoemde lijnen kunnen ook softwarematig worden Ingelezen.

In dit specifiek geval zijn de interruptsignalen niet doorverbonden
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aan de interruptingangen van de beide processors, maar de bijbehorende

statussignalen (IntB en IntA) worden softwarematig gecontroleerd. In

figuur lla zijn de verbindingen die gemaakt zijn, weergegeven. De

"timing" van de signalen vinden we in figuur llb .

PAD ABC

IBF-B~ ACK-A

STB-B <J OBF-A

ACK-A~ IBF-B

OBF-A l.> STB-B

Fig.lla

:~:?=$---_.-"/--------,~----
AB-<»<~OD-S~ r ----- 1 ----

PA.::-:8F _Y L-+- _

L __-+--____+'

'--+----- --- ---
rt------------- ----

Fig.l1b

Fig. 11 Handshake timing en schakeling.

We kunnen in bovenstaande figuur twee categorieen signalen onderschei

den, nl. de Input en de Output controle signalen. Deze signalen zijn

hieronder gerangschikt:
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Input Controle Signalen

STB(Strobe Input), Een laag niveau bij deze ingang zorgt dat de

data wordt ingeladen.

IBF(Input Buffer rum. Een hoog niveau bij deze uitgang geeft aan

dat data is ingeladen. Dit is eigenlijk een bevestigingssignaal

(Acknowledge).

INTRUnterrupt Request). Een hoog niveau bij deze uitgang kan

worden gebruikt voor het onderbreken van de CPU als' een

randapparaat service verlangt.

Output Controle Signalen

- OBF(Qutput Buffer Fum. De OBr uitgang wordt laag als de CPU data

naar de gespecificeerde poort heeft geschreven.

- ACK(Acknowledge Input). Een laag niveau bij deze ingang geeft aan

dat data verstuurd door poort A of B geaccepteerd is.

- INTR.(Interrupt Request). Een hoog niveau bij deze uitgang kunnen

we gebruiken om de CPU te onderbreken. Een randapparaat heeft data

ontvangen.

We zullen nu aangeven hoe de handshake afhandeling plaatsvindt. We

beschouwen hierbij de verzending van een byte van de ABC naar de PAD

(zie figuur 11a en llb). De kanalen A en B van de 8255 zijn hierbij

als output resp. input geprogrammeerd. Stel dat de ABC een byte naar

de PAD wit sturen. Op de positieve flank van de WR-Iijn (writesignaal)

wordt de data naar de A-poort geschreven. De OBr en IntA signalen

worden nu actief. Het IntA signaal geeft aan dat de 8255 bezig is met

het verzenden van een byte. De OBF-uitgang geeft aan dat data wordt

verstuurd. De OBF-uitgang van de ABC is direct op de STB-ingang van de

PAD aangesloten. Na het actief worden van de STB-ingang van de PAD zal

de IBr signaal bij de PAD actief worden en aangeven dat data is

ontvangen. Doordat de JBF-uitgang van de PAD is doorverbonden met de

ACK-ingang van de ABC weet de ABC dat de data door de PAD is ontvan

gen. Het actief worden van IBF heeft tot gevolg dat het statussignaal

IntB actief wordt. Nu kan de CPU de RD-lijn (readsignaal) actief maken

en een byte inlezen. Na het inlezen wordt IntB niet-actief gemaakt. Na

de positieve flank van het RD-signaal wordt het (PAD) IBr-signaal. dat
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doorverbonden is aan de (ABC) ACK-ingang. gereset. Het gevolg is dat

IntA ook gereset wordt. We hebben een cyclus voor het transporteren

van een byte van ABC naar PAD doorlopen. Zoals al hiervoor is aange

geven worden de signalen IntA en IntB softwarematig gecontroleerd en

afhankelijk van de waarde hiervan wordt overgegaan tot het inlezen of

wegschrijven van een byte.

Het hierboven gehouden verhaal gaat natuurlijk ook op als we de roll en

omdraaien. We krijgen vanzelfsprekend hetzelfde timingsdiagrarn als we

de PAD als zender beschouwen. De twee gevallen (PAD en ABC als zender)

treden onafhankelijk van elkaar op. Dit betekent dat we in de software

de twee gevallen apart kunnen controleren in een loop.

5.2 De abonneecontroller software

De bestaande software is geschreven door ing. P. van Bennekom [7]. Met

het programma wordt het opzetten van een dataverbinding naar analogie

van een telefoonverbinding mogelijk. De verschillende fases zoals het

opzetten van de verbinding. voeren van een gesprek en afbreken van een

verbinding worden mogelijk gemaakt.

De software was geschreven voor een configuratie waarin de ABC door

een PC is vervangen. Dit is gedaan omdat de ABC is opgebouwd rond

dezelfde type processor (8086 of 8088) als een IBM-PC of IBM-kloon. Er

zijn dan niet veel mutaties nodig om de software op de ABC te laten

werken.

De software is grotendeels in C-taal (Microsoft C versie 4.0)

geschreven. Redenen voor de keuze van C is dat het programmeren op

"laag niveau" (bits en adresniveau) mogelijk is. De code is verder

zeer efficient en vergeleken met 8086 assemblertaal goed leesbaar.

Voor een beschrijving van de syntax van C verwijzen we naar een

handleiding van Microsoft C.
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Bij de implementatie van C op de ABC moeten we rekening houden met het

ontbreken van een achtergrondgeheugen of diskdrives. De C-procedures

die gebruik maken van specifieke MS-DOS (interrupt) routines zijn niet

meer bruikbaar. Om die reden zijn aIle specifieke C-procedures

(functies) die gebruik maken van MS-DOS routines verwijderd en waar

nodig herschreven in assembly-taal voor de 8086 In de C-library zijn

by. aBe console input/output routines herschreven.

Aan de software van de ABC worden de volgende eisen gesteld.

a} Het opzetten van de verbinding tussen abonnees moet zo

gebruikers-vriendelijk mogelijk plaatsvinden. Bij elke handeling

moet een bericht worden verstuurd. Een abonnee moet by. weten of

een gekozen abonnee bezet is.

b} Voor een goede werking moeten we beveiligingen aanbrengen. Het

beschermen van de privacy van abonnees is belangrijk. Een

verbinding kan in het huidige systeem uitsluitend tussen twee

abonnees worden opgezet. Deze (twee) abonnees zijn bezet voor

andere abonnees. Een abonnee kan ook met zichzelf worden verbonden

(testen verbinding LC-MS-abonnee) en is dan bezet voor anderen.

Ook moet het systeem worden beveiligd. zodat ongeoorloofde invoer

van een abonnee geen gevolgen heeft voor het systeem. Denk by. aan

het invoeren van data terwijI het systeem bezig is met het

versturen van een bericht naar het scherm of het ingedrukt houden

van een toets. Natuurlijk mag het niet voorkomen dat een abonnee

de werking van het systeem op een andere wijze kan verstoren, by.

door het geven van een commando. Voor een "dedicated" systeem als

dit moet dit automatisch uitgesloten worden.

c Om een abonnee niet te lang te laten wachten is een time-out

mogelijkheid aanwezig. Stel dat er een fout tijdens een "gesprek"

of tijdens het tot stand brengen van de verbinding optreedt en er

geen respons wordt ontvangen. Dan wordt na een ingestelde tijd de

communicatie verbroken en dit wordt door gegeven aan de abonnee.
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Oit is ook als een beveiliging op te vatten. Bij het opzetten van

de verbinding wordt de abonnee met behulp van een menu om bepaalde

antwoorden gevraagd. Als er te lang gewacht wordt met het invoeren

van deze parameters kan de verbinding eventueel worden afgebroken.

De methode voor de opslag van data en de belangrijkste procedures die

onderdeel zijn van de ABC software krijgen in de subparagrafen

5.2.2.1 t/m 5.2.2.5 de aandacht. In 5.2.2.7 worden de aanvullingen die

aan de software zijn aangebracht gegeven. In deze subparagraaf (5.2.2)

wordt de plaats die de procedures in het totaal innemen m.b.v. een

programma (MAIN) in pseudo C-taal aangegeven. In subpargraaf 5.2.2.6

gaan we in op de andere onderdelen van het programma dat hieronder is

te vinden.

#Include <headerfiles>

MAIN

Initialisaties;

/e voor algemene uitleg zie 5.2.2.6 e/

/e zie 5.2.2.6 e/

Berichtgeving/invoeren gegevens abonnee 0;

for (altijd)

{

pcrs(); /e zie 5.2.2.3 e/

rscom(); /e zie 5.2.2.3 e/

shelHn(); /e zie 5.2.2.4 e/

shelluLt(); /e zie 5.2.2.4 e/

for (abonnee 1 Vm abonneemax)

{

}

padout();

padLn();

}

/e zie 5.2.2.5 e/

/e zie 5.2.2.5 e/
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In bovenstaande programma zijn de procedures getpnt(queue) en

putpnt(queue). niet opgenomen _daar ze door _~H~ prQ~edur~~ wQrden

opgeroepen. De betekenis van de verschillende procedures zijn in de

hierna volgende 5ubparagrafen duidelijk gemaakt. Daar het totale

programma vriJ omvangrijk is, zijn er in dit rapport geen listings

gegeven. De programma's zijn op een diskette onder de naam ABC

bewaard. Voor een beter begrip zijn in appendix B de flowdlagrammen

van de verschillende procedures getekend.

5.2.2.1 Het bewaren van informatie

Tussen de hierboven genoemde procedures vindt uitwisseling van data

plaats. Het is de bedoeling dat dit zo soepel en efficient mogelijk

plaatsvindt. Om de data in het geheugen te bewaren moeten we een

mechanisme bedenken dat een efficient geheugengebruik garandeert. Het

gebruik van arrays is wat dit betreft meestal geheugenverslindend. Dit

verklaart waarom we gebruik maken van pointers. Om het hele proces

eerlijk te laten verlopen is gekozen om het principe van First In

First Out (FIFO) te hanteren. In deze subparagraaf wordt het opslaan

en ophalen van data bekeken. Voor het bewaren van data wordt gebruik

gemaakt van "ringqueues". Ten behoeve van de procedures zijn de

volgende queue's opgezet:

rxq-queue - De Receive queue wordt gebruikt door rscom(). Hierin

wordt de door de abonnees ingevoerde data bewaard.

txq-queue - De Transmit queue waar data die voor de abonnees (de

beeldschermen) bestemd is, wordt bewaard.

emq-queue - De Empty queue die bestemd is voor het "resetten" van de

buffers en die nodig is bij het opzetten van de

"hulpqueue'5".

shq-queue - De Shell-Padout queue waar data die vanuit sheULnO naar

padout() gaat wordt bewaard. Deze data wordt uiteindelijk

naar de PAD verstuurd.

thq-queue - De Padin-Shell queue waar data die binnen is gekomen

afkomstig van het Lokaal Centrum wordt bewaard. Via
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padinO gaat de data nu naar shelluitO.

Voor de uitwisseling van de data tussen de procedures zijn de

bovengenoemde queue's opgezet. Om deze queue's op te zetten zijn de

volgende types in C-taal gedefinieerd:

typedef struct

{ unsigned char bster;

unsigned char bab;

unsigned char aster;

unsigned char aab;

int info;

int next;

char data{DBS);

} BUFFER;

typedef BUFFER -QUEDAT;

typedef struct

{ QUEDAT -head;

QUEDAT -tail;

QUEDAT -bbuf;

QUEDAT -ebuf;

} QUEUE;

I- bestenuning ster -I

I- bestemming abonnee -I

,- afzender ster -,

,- afzender abonnee -,

,- type van data -,

,- eerste vrije plaats in data -,

,- hier komt data -,

Vit de bovenstaande definities is af te leiden dat de data in datavel

den samengenomen onder de naam BUFFER worden bewaard. In het vervolg

van dit rapport zuBen we deze datavelden met de naam buffer aandui

den. £en zogenaamde buffer bevat o.a. gegevens over de afzender'

bestemming, type informatie (bericht,acknowledge, ...enz.) en hoeveel

databytes er in de buffer zitten. Verder bedoelen we met de naam queue

~~n van de bovengenoemde queue's.

Het gebruik van de variabelen van type QUEUE, BUFFER en QUEDAT die

hierboven zijn gedefinieerd kunnen we als voIgt In een figuur

duidelijk maken. De "pointerarray" die in de figuur erbij is getekend.
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wordt per queue gedirnensioneerd- en- - voIgt niet uit bovenstaande

definities.

Poir"lter
array

Buffers

queue

HEAD

TAIL

EBUF
SSUF

Fig. 12 Voorstelling van het pointermechanisme bij de queue's

Zoals we al naar voren hebben gebracht, is de dimensionering van de

zogenaamde pointerarrays afhankelijk van de queue die in beschouwing

wordt genornen. Deze pointerarrays zijn van het type QUEDAT. De

betekenis van de variabelen head, tail, ebuf en bbuf is ais voIgt uit

te leggen. Eike pointerarray begint op een adres die aangegeven wordt

door bbuf en eindigt op een adres aangegeven door ebuf. In C-notatie

geven we deze adressen aan door queue.bbuf en queue.ebuf. De naam

queue stelt dan ~n van bovengenoemde queue's voor. Met queue.head en

queue.taLl wordt het gebied waar de adressen "vol" zijn begrensd. In

figuur 12 zijn deze adressen met stippellijnen aangegeven. De beteke

nis hiervan is dat deze adressen de pointers bevatten naar de buffers

die al in gebruik zijn.

We zuBen nu met een voorbeeld aangeven hoe de buffers worden

afgehandeld. Stel dat we een buffer moeten toevoegen aan een queue. De

pointer die naar de buffer wijst wordt in het eerstvolgende adres na

queue.taU bewaard. Tegelijkertijd krijgt queue.taLl de waarde van dit
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adres. Een nieuwe pointer wordt dus toegevoegd op het adres in waarde

gelijk aan queue.taU+!. Er zijn echter twee uitzonderingen hierop te

geven. Mocht queue.taU naar queue.ebuf (hoogste adres in

pointerarray) wijzen, dan zal queue.taU de waarde queue.bbuf

(beginadres pointerarray) krijgen. Oit betekent echter dat queue.tail

naar een adres wijst die in waarde kleiner is dan queue.head. Het kan

voorkomen dat we geen buffers meer kunnen toevoegen aan de queue. De

queue is dan vol. Oit is het geval als queue.taU gelijk aan

queue.head dreigt te worden.

Het ophalen van een buffer gaat als voIgt. Op adres queue.head

bevindt zich een pointer die naar de buffer wijst die opgehaald gaat

worden. De waarde van queue.head wordt met een opgehoogd. Er zijn

echter enkele uitzonderingen hierop. Stel dat queue.head gelijk was

aan queue.ebuf Dan wordt queue.head gelijk aan queue.bbuf. Als

queue.head gelijk dreigt te worden aan queue.tail dan zeggen we dat de

queue leeg is. Er zijn dan geen buffers die opgehaald kunnen worden.

Bovenstaande uitleg bevestigt onze aanname dat we de data volgens het

FIFO-principe behandelen. Bovendien hebben we ook een verklaring voor

de naam "ringqueue". De pointers queue.head en queue.taU circuleren

namelijk rond in een pointerarray.

5.2.2.2

Bij elke queue kunnen we met de functies getpnt(queue) en putpnt

(queue) een pointer die naar een buffer wijst van de desbetreffende

queue halen resp. in de queue zetten. Bij het oproepen van deze

functies kunnen we het volgende verwachten. Stel dat we een buffer

willen ophalen uit bv. de txq-queue. Oit tan met getpnt(txq). Eerst

wordt er gecontroleerd of de queue niet leeg is. Als de queue leeg is,

wordt de NULL-pointer geretourneerd anders een pointer die naar de

buffer wijst. We kunnen de buffer nu gaan verwerken.
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Stel Q~_t een buffer in d~ txq-queue gezet moot worden. Oit kan met

putpnt(txq). Er wordt gecontroleerd of het kan. Mocht de queue vol

zijn, dan wordt er geen actie ondernomen. Afhankelijk van de situatie

kunnen we het later nog een keer proberen. Is er een plaats vrij in de

queue dan wordt de NULL-pointer geretourneerd.

Als de informatie van een buffer niet meer nodig is, mooten we het

weggooien. Oit wordt op een speciale manier gedaan. Hiervoor is de

emq-queue (empty) gedefinieerd. De emq-queue wordt in twee gevallen

toegepast:

Als een buffer niet meer nodig is, wordt deze in de emq-queue

gezet. De buffer wordt "gereset".

In sommige gevallen kan het nodig zijn om hulpbuffers te

introduceren. In zo'n geval halen we de pointers die naar deze

hulpbuffers wijzen uit de emq-queue.

5.2.2.3

De afhandeling van data bij de serHHe poorten van de ABC wordt door

de procedures rscom() en pcrs() verzorgd. Hierbij is pcrs() een

procedure die hetzelfde doot als rscom(). maar aIleen voor AbO bestemd

is. AIle abonnees zijn via een RS-232 verbinding met de ABC verbonden.

Stel dat we data willen invooren. Een invoor van data dient altijd met

return te worden afgesloten. Bij het invoeren van data worden de

karakters nJ. eerst in een array gezet.Een carriage return (CR) is het

sein voor het programma om de data in een buffer te zetten. Er is een

uitzondering hierop te geven. De pakketten die verstuurd worden hebben

een maximum lengte. Bij het invoeren van data wordt automatisch een

buffer gemaakt als het maximaal aantal in te vooren karakters wordt

overschreden. Het gevolg is dat data afkomstig van een abonnee dan met

verschilJende pakketten wordt verstuurd. Er blijft echter nog altijd

gelden dat de data met een return moot worden afgesloten. De buffers

worden in de rxq-queue bewaard.
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De data die afkomstig is van het Lokaal Centrum is in de txq- queue

bewaard. De procedure rscom() zorgt nu dat de data naar de juiste

abonnee wordt verstuurd.

5.2.2.4

De procedures shelUn() en shelluLt() verzorgen eigenlijk de gehele

afhandeling van een "gesprek" tussen abonnees. Procedure shelHnO

regelt het datatransport tussen abonnees en PAD. Shellu{t() zorgt voor

data die afkomstig is van de PAD en al naar het Lokaal Centrum is

geweest. In deze subparagraaf gaan we in op de werking van de

procedures. Daarna voigt er een voorbeeld over het opzetten van een

verbinding tussen twee abonnees.

Bij het opzetten van een dataverbinding dient een willekeurige abonnee

op het scherm te kunnen zien welke stap er vervolgens gedaan moet

worden. Procedure shelUnO zorgt voor de bijbehorende menu·s. Om een

menu op het scherm te laten verschijnen maakt shel UnO gebruik van de

txq-queue (zie vorige subparagraafl. Een abonnee kan om bepaalde

parameters worden gevraagd. Deze parameters worden in buffers gezet en

in de rxq-queue bewaard (zie ook de vorige subparagraafl. Oit is nodig

daar het nummer van de afzender nu al bekend moet zijn. Van elke

abonnee wordt bovendien in een array bijgehouden in welke toestand

(Vrij,Bezet, .. enz) het verkeert. Elke toestand heeft dan bepaalde

acties tot gevolg. Van belang is, dat in shelUnO de toestand van de

afzender in tegenstelling tot bij sheUultO wordt gecontroleerd.

Verder bevat een buffer zoals we in subparagraaf 5.2.2.1 konden zien

een infoveld waarin wordt bijgehouden welke type informatie op dat

ogenblik verstuurd wordt. Resurnerend worden er door shelUn() de

volgende acties uitgevoerd:

- shelLLnO verzorgt de menu's (txq-queue).

shellin() controleert of er een buffer in de rxq-queue aanwezig is.

- sheUin() houdt tijdens en na het opbouwen van een verbinding de

toestand bij en bewaart dit in een array.
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- shellinO verandert de waarde van het infoveld bij een buffer.

Ais het stadium bereikt is, waarop er data verstuurd kan worden, dan

zorgt shellinO dat de buffer aan de shq-queue wordt toegevoegd. Deze

shq-queue is nodig voor het versturen van data van shellinO naar PAD.

De data die van de PAD afkomstig is, wordt in de thq-queue gezet. We

hebben dus met data te maken die al naar het Lokaal Centrum is

verstuurd. Procedure shelluitO controleert dus eerst of er een buffer

in de thq-queue staat. Verder controleert shel1uit() anders dan

shell inO de toestand van de geadresseerde abonnee. Als de data in

shel1uit() verwerkt is, wordt het in de txq-queue gezet om door

rscom() te worden afgehandeld. Er zijn enkele uitzonderingen hierop.

Stel dat de verbinding nog niet helemaal is opgebouwd. Dan zijn er

enkele gevallen te bedenken, waarbij de afzender bericht moet lcrijgen.

Zo moet een afzender weten of een verbinding met een bepaalde abonnee

mogelijk is. De gevallen waarbij een Acknowledge C=bevestiging of

verbinding mogelijk is) moet worden gegeven of een abonnee bezet is,

worden ook door sheLLuitO behandeld. We moeten in beide gevallen de

afzender waarschuwen, dus nu gaat er informatie naar de PAD.

ShelluitO activeert zoals sheLlinO hiertoe ook de shq-queue. Een

belangrijke actie die hierbij door shel1ui.tO wordt uitgevoerd, is het

verwisselen van afzender en bestemming. De afzender wordt nu namelijk

de bestemming. Shel1uitO verzorgt verder ook de bijbehorende menu's.

Om een indruk te geven van de werking van de procedures shelli.nO en

shel1ui.t() wordt nu uitgelegd hoe de verbinding tussen twee abonnees

tot stand komt. Na het invoeren van parameters door de afzender wordt

door het programma gecontroleerd of een verbinding mogelijk is.

Hiertoe wordt door de software een CR (buffer in shq-queue) naar de

PAD (Lokaal Centrum) verstuurd. De afzender komt nu in de toestand

Wacht-Acknowledge terecht en variabel info (zie 5.2.2.1) krijgt de

waarde CONREQ (Connection Request). In shel1ui.t() wordt bekeken of de

PAD de CR al terug heeft ontvangen. Als dit het geval is, zit de CR nu

in de thq-queue. De volgende stap is om te controleren of de bestem-



- 61 -

mingsabonnee vrij is. Ais de gekozen abonnee vrij is, wordt bekeken

welke waarde info heeft. Ais info gelijk is aan CONREQ verwacht de

afzender een antwoord. Nu wordt het volgende gedaan. De afzender wordt

nu de bestemming en de vroegere bestemrning de nieuwe afzender.

Variabele info krijgt de waarde CONACK (Connection Acknowledge). De CR

wordt nu weer naar de PAD (shq-queue) verstuurd. De volgende keer dat

we in shelluit() komen zijn de rollen (afzender-bestemrning) omge

draaid. Bedenk weI dat de toestand van de vorige afzender (nu de

bestemming) Wacht-Acknowledge is en info nu waarde CONACK heeft. Ais

alles naar wens is verlopen kan de verbinding nu tot stand worden

gebracht. De toestand wordt nu GEK-VERB-OK (Gekozen Verbinding Oke).

Mocht een gekozen abonnee bezet zijn, dan worden in principe dezelfde

handelingen verricht, maar krijgen we een andere toestand en krijgt

variabel info een andere waarde.

5.2.2.5

Procedure padout() verzorgt de verzending van data naar de PAD. De

data wordt uit de shq-queue gehaald. Deze shq-queue wordt door

shellinO of shelluitO (zie vorige subparagraaf) aangevuld. Na het

toevoegen van enkele preamble bytes en een End or Buffer (nu Ctrl Z)

byte wordt de informatie, na controle van statussignaal IntA (zie

5.0, naar de PAD verstuurd. Dit gebeurt bytegewijs.

Padin() leest de data in die door de PAD naar de ABC wordt ver

stuurd. Deze data is afkomstig van het Lokaal Centrum. Het

statussignaal IntB wordt nu gemaskeerd. De informatie wordt in de

thq-queue bewaard. Deze queue wordt daarna door shellutt() uitgelezen.

5.2.2.6

In de vorige paragrafen zijn de procedures beschreven. In deze

subparagraaf gaan we verder in op andere onderdelen van het programma
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MAIN dat in 5.2.2 is gegeven. Wezjjnnl! in staat om de opbouw van

module MAIN te begrijpen. Bij de initialisatie kunnen we o.a. aan het

opzetten van de queue's en het initialiseren van de hardware

denken.Met abonnee 0 (AbO) wordt de ABC zelf bedoeld. Het is mogelijk

zoals al aan het begin van dit hoofdstuk naar voren is gebracht om

berichten van/naar de ABC te versturen. De berichten die aan de

gebruiker van AbO (eigenlijk de operator van het systeem) worden

verstuurd, zlJn de volgende:

a) geef het adres van de Mini-Ster.

b) dient de time-out() mogelijkheid te worden ingeschakeld ?

c) reset verbinding tussen PAD en Lokaal Centrum.

Ad. a AIle Mini-Sterren in het syteem krijgen een adres. Een abonnee

is te adresseren door het geven van een abonneenummer en adres

van de Mini-Ster. Door abonnee 0 kan dit adres softwarematig

worden ingesteld.

Ad. b Abonnee 0 heeft de mogelijkheid om de time-out al dan niet in

werking te stellen (zie ook 5.2.1 punt c).

Ad. c Punt c. is voor het functioneren van het systeem van

essentieel belang. Bij het executeren van het programma kan de

verzending van het eerste pakket niet plaatsvinden voordat er

een reset van de verbinding tussen PAD en LC is gegeven. Het

vermoeden bestaat dat het copieren van de data van Eprom naar

Ram of het opstarten van het programma de verbinding tussen

PAD en LC bei'nvloedt. Oit werd niet verder onderzocht.

Bij het opstarten van het systeem krijgt abonnee 0 de gelegenheid om

de verbinding te resetten. Dit gebeurt als het eerste pakket op het

punt staat verzonden te worden. Het systeem is dan gereed voor gebruik

door de aangesloten abonnees. Voor een uitgebreide handleiding voor

het gebruik van het datanet verwijzen we naar appendix C.

Het pseudo-C programma in paragraaf 5.2.2 is verder opgebouwd uit

twee For-Loops. Na het aanzetten van het systeem treedt er een

oneindige loop in werking, die ervoor zorgt dat aIle procedures
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telkens worden uitgevoerd. De tweede (binnenste) loop zorgt voor het

ontvangen en versturen van karakters van en naar de PAD. De plaats van

de procedures in het geheel spreekt verder voor zich.

5.2.2.7

De bestaande software lzie ook 7] is op enkele punten aangevuld. In de

volgende modules zijn aanvullingen en verbeteringen aangebracht.

- MAIN

- shellin()

- shelluit()

bezet()

timeout( )

- rscom()

- bericht()

de mogelijkheid om het programma te laten stoppen voor

het resetten van de verbinding tussen Lokaal-Centrum

en PAD is ingevoerd.

het adresseren van abonnee 0 door andere abonnees

wordt hierin verhinderd.

a) de mogelijkheid voor een verbinding van een abonnee

met zichzelf is ingevoerd. Oit is een methode om de

LC-MS verbinding te controleren.

b) case BUSY (bezette) abonnee toegevoegd.

c) melden dat gekozen abonnee niet bestaat.

geval BUSY aangevuld.

verbetering aangebracht en module werkend gekregen.

Wachttijd nu op 45 5 ingesteld.

usersvriendelijkheid beeldscherm vergroot. Denk by.

aan veranderingen bij het invoeren van karakters.

Pauzes aangebracht om informatie op het scherm te

laten verschijnen.

nieuwe berichten toegevoegd.

5.3 Segmenten-rangschikking bij het linken van de software

Bij het linken van microsoft C-programma's met assembler 8088

programma's is het van belang om te weten hoe de segmenten worden

gerangschikt. Het geheugen wordt door 8086/8088 processoren namelijk
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opgedeeld in segmenten,. die elk maximaal 6~K kunnen bev~tt~n, au h~t

linken worden de segmenten georganiseerd naar groepen (Groups) en

klassen (Classes). Microsoft C heeft standaard ( zie [8, bIz 213 t/m

220] ) a1 een segmenten-model en de Groups en Classes liggen al min of

meer vast. In onderstaande tabe1 is het standaard geheugenmodel voor

een geheugen van 64K gegeven.

Tabel 1: Segmenten, Groepen en Klassen voor 64K geheugenmodel

Naam segment Naam k 1asse Groep

-TEXT CODE

Data segments! FAR-DATA

Data segments2 FAR-BSS

NULL BEGDATA DGROUP

_DATA DATA DGROUP

CONST CONST DGROUP

-BSS BSS DGROUP

STACK STACK DGROUP

Het programma van de ABC wordt in Eprom bewaard en bij het opstarten

wordt de benodigde data naar Ram gecopieerd. De data biJ C wordt

automatisch geadresseerd met een offset relatief aan het Data Segment

reaister • De data wordt bewaard onder een segment met naam _DATA,

class DATA en group DGROUP. Als data komen bij C de berichten

afkomstig uit cprintf() en cscanf() in aanmerking.

Bij het programma in 8088 machinetaal (CEPROM.ASM) wordt het Data

Seament realster gekozen als referentie voor de data. We hebben dus

met data te maken die uit versch1llende programma's afkomstig ziJn. In

het assemblerprogramma wordt het Data Seament realster vastgeIegd op

adres 5OOH. AJJe data (van C-programma's en CEPROM.ASM) moet nu worden

gecopieerd naar Ram beginnende bij adres 5OOH. In het programma

CEPROM.ASM dienen we dus ervoor te zorgen dat de data ook onder
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segment _DATA,class DATA en group DGROUP wordt bewaard. De class geeft

aan dat bij het linken de data achter elkaar wordt gezet. De data

afkomstig uit het C-programma en CEPROM.ASM worden dus achter elkaar

gezet, te beginnen bij adres 500H, bij het uitvoeren van het program

ma. Voor meer informatie over het linken zie appendix D.
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_ 6 CONCL1JSIE

Het doorgronden van de bestaande software bleek ~~n van de obstakels

bij het verbinden van de ABC aan de PAD en de introductie van Control

led Aloha te zijn. Vaak bUjkt dat de werking van een module duideUjk

moet zijn, voordat er veranderingen aangebracht kunnen worden. Het

feit dat bij de ABC en het Lokaal Centrum verschillende versies van C

zijn gebruikt eist ook de nodige voorzichtigheid. Denk hierbij aan de

benaming van de segmenten en de overdracht van extern gedefini15erde

variabelen bij de C-modules aan assembler-modules en andersom.

De hardware in het systeem bUjkt goed te werken tot zover we kunnen

beoordelen. Door de complexiteit van het systeem kunnen hardware

fouten namelijk onopgemerkt blijven. Onduidelijk is of de karakter

stroom (tussen PAD en ABC) die optreedt bij het aanzetten van het

systeem het gevolg is van een hardware of software fout. De reden

waarom het zenden van het eerste pakket bij de ABC pas na het geven

van een reset kan plaatsvinden is ook niet onderzocht. Beide problemen

zijn softwarematig opgelost.

Door tijdgebrek was het onmogelijk om metingen te verrichten en is

aIleen een aanzet hiertoe gegeven door de software voor de simulatie

van een Controlled Aloha systeem te schrijven. Er moet een oplossing

worden gezocht om de tijd tussen het zenden van een pakket en bevesti

ging ervan nauwkeurig te kunnen bijhouden bij de Mini-Sterren. De

variabele COUNTEL Jean hierbij van belang zijn. Anders lijkt het

gebruik van een timer de meest logische oplossing. Het resultaat van

de metingen bij de Mini-Ster kan dan bytesgewijs naar de PC worden

verstuurd. Deze mogelijkheid is al bij de software ingebouwd. Bij het

Lokaal Centrum is waarschijnlijk ook een timer nodig voor het bepalen

van de throughput. De throughput kan door het meten van de gemiddelde

tijd tussen twee succesvolle pakketten worden bepaald.

Door het uitbreiden van de Mini-Sterren met een ABC is het mogelijk

geworden een transparante verbinding tussen abonnees op te zetten.
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APPENDIX A FLOWDIAGRAMMEN PROCEDURES MINI-STERREN EN LOKAAL CENTRUM

J

rsf:oO
toVf:oO

LIMlDI: 0100

J

I (U)

I
coon.r ..\
Kll1aahn.r" la40.

IlUT:oKln-l

(La)
CL4)

J

Tavr: 01
MlEf-CCIT)dlvCNII)
NlES·CClf)oodCNII)

{Cn·COVnEL}
{NIf·MAIiAIf}

J

•

7IT o O 1'0 1
IOT:o.Uf·l
I.t ~1t 2 In
cootroll.r

(Li)

1 hr-
\r to.ta
Sa c hr

2
(Lf)

clear In
~it 5 .,

IIlLC-bart



APPENDIX A

IT I rc: -0;
tDAI:-rcp;

(Llil

( le••, )
1

al. 'nor
....1'

' ....a., o"Uolru
[',rll·J·t.1]

(1.1)

J' rC-l ,

•••

ucn-l
,.,

(1.8)

- 70 -

LIA

,...
Oll 0 ",411;

lIelL:-I; a.'
AlT o. sa

ICD;

,.

•••

al. 'tOOl'
••••1'

.....tt.
flO"Ullena

[1i.U•. J .'.1]

Itl; UCtL:-o;
tDAI : -aLCP; ••
'-4••b .

aLa ••u t
& ICD-Uli'·;

J.

ell' .ID .It 2
'DP lol1ot.n

lin

••rtr.ll.,: a•••t
DUQ; til .:-e;

1..~1. TaDKA; I.lt
IEMPIC; o••t lal'
'7t.; a... t IDIC

1I1l; (lDBI-l.ac'.,.net ••
fDAl-Il·lhdr••

,.UIt)

TIIDC:-!; lel:-1; S.,
In ~lt 2 0'
IDLC-ta.r':

{'.DC.'r•••. occ·rl •• )
{'Cr-'ott. •••. .t.)

AIf:-o; ta••
cout.r 2;

Char III .,
IDLC.'oart; 'DP
DJ,II.AI; IUT;

, .., AI.II;
La•• cn.tor
.U; IAIDO:
cat. vaar'.;

po, II.AI; UTi



APPENDIX A

- 71 -

•••
as 'ar

'

••••a •
t ••'Sqru

[I,U,.J.I1.S]

•••

UCIL:-l; leD.1IU. 18
I· nl"
~.v.r.• ;

(LI)

".eU :-0;

(LI)

.... ITIII:
lULL;

j.

n.

1':-1 ;
fl':-l; C..t

10. SUo

(LI)

.to, 'b.-oat;
flf:-O: ACI:-l;

rEIII:-J10fll:
1I0fli :-nlll ;
TDill:-UIII;

1.12

(LI)

(LIl)

(1.1)

CU:·III;
Ol:-IDEQ;
10111:-..81;
IUI:-IULL;

•••

1':-1;
TI.:-l; C.at

10' I.t;

(LI)

Ltl

ate .001' ••'ar
, ...alt.

, 0"41.,1'••
(6.rtl.J. 1.2]

(LI)

as••001' ......

'

••••a.
t ods.fr••

[I,rt,.J. 1.2]
•••



- 72 -

APPENDIX B .FLOWDIAGRAMMEN PROCEDURESABONNEECONTROLLER

'ecluati.;,:.'ota .....; '.c1araU.. :
1:-1;

••• •••

rehn(IIILL);
c:··,;
,:·p-l ;

,: ·'010. bhf;

p:.pob.hU;
0'.'0102;,:-,-1 ;

'41.2 ....'
• 0;

bnUhf():
bU.ht();

1: 0101;

'010. ~••d:·p;
nhn(c);

r.hr.
(p01.2) ; •••

•••

r.hr.;

Ja
bal ~df.,0' ale ...lC;

••t ur.Uor
11 arra7;

J.

••t 10 hUn
1. b,,;
retan;

•••

Ja

rehra;

•••

k..l
braUu ••".ar ••,;

J.

1001 hUn··r :nun;



- 73 -

APPENDIX B

••clareU.. :
akUe " ..,

:-0;

Ja

Ja

letn.;

le•• ~te ••'r.,: .tU:
.aIAlll2;
a.'are;

•••

Ja

r.hra,

le.. 'Jte ••
'ro,: BtU:,awn,

a.'.ra ,

•••

ret.n;

Ja

Ja

.a.

nat. :-IWT;
,tnt:-l;

'ad 'Jt..1.... .. aat
11 hUer,

J'

..t hUer 11
nq·..... ;r.t.,. ;

n.t. :-IVn,
I.hu, retne:

s,.t. -IEAIlT:
a.hu:



APPENDIX B

- 74 -

••cllreU.. ;
n.Ue la,
••n':·O;

.t.,. :-lIA%l';
.n.t:·l;

j.

I.'

•••

".t."rn.'Ir.. oar
,All;.t.,. :-'1EAJlI2;

1.'lrl;

lat.ra;

J. .aa

.'..r. uar
,All;

.tat. : ·ltAlly;
l.tar. ;

...1 'Ittar

.,; .tn.:·
'1IAMIl ;
la&lra;

la'ln;

latin;

JI

nllr
.hnlu;

.Ut.:· !All';
l.tarl;



APPENDIX B

.od11' d.c1.ratl•• ;
It.uc tllt:.O;

Itatlc •• rk•• rd:.O;

a~oa .•tat ..•
nlj;

tilt :·1;

- 75 -

Ja

,ob.blo: •
• IC; ...1
po1&ter;

.a.

,obhr:.
IltP·t(h,) ;

Abo.: •
po1&ur.at.;

falltaklt
..k..dal.. ;

,a

•••

•••

......ut:·
nlJ; p.blo
:. DileO.;

a.tara;

(C) (D)

bop ..Utr;
......tat:·

n1J;

(E)



APPENDIX B

(A) 1 (Al)

.~o•.•t.t.:.
UIU_l; ••\

U ..r;

trop
hUer;
a.t.n;

Co••t.r[.~o.]·.t.r
.....r; •• \ t1••r;

.~o•.•t.t. :.
AI.IIV%!; Ihar
"rlckt; Drop

hUer; I.t.n;

- 76 -

J•

• 110•.•t.,. :.
Ina nuu;
•• \ h •.,;

trop
hU.,;
auar.:

co••~[.110.]:.
.llo.......r:

(C)

• .....ut. :.
nlJ;

J•

(D)

..,

(I)

.k•.•t.t. :.
IAClt Dl; ..\

Uiiar;

•••

J•

• k •.•ut:·
nlJ; llarlcU

.t.ra.;

Dro,
Il.Uar;
I,t.ra ;

.....n.':·
'AClT.Act;

,.1Ito: .CDIIEQ;
....t.:.CI; ..1
"n ,.1IUr:

J.

r.'.r.;

•••

......ut:·
nlJ:

b.,
~.Uer;

I.tar.;



- 77 -

APPENDIX B

Ja

a~:·
,0iUn.~.. t.

ad,.. ;

I ••

rnar.;

•••

III ••• Ja

" ••'(,011);
r.'lr.;

,.laUht;
wnharcl:·l ;

hZ.H,oiUn);
r.tuI;

".et(,oh);
utarl ;

,.htar.hro
:. CO.ACI:;

••• JI

bo,
~Iffar ;
uhrl;

1~.a.I'I':·
an 'DB 01:;
.ro; ~Ithr;

ahn "ric.';
re'ln;

JI .ro,
htln;
r.'u.;

•••

(e)

••• dhcOl(poll) ;
}-----.-j rahre;

JI

(A)



APPENDIX B

j.

M,lcU;
.~oa. ~.z.t

roUr.;

•••

haet(poh);
r.t.r.;

.ICOI(poh);
r.tara ;

...

j.

- 78 -

M,ic.';
.~oa. ~11\••t

.1It;.,,,...,.,-0;1'.\.,. ;

rIU,.;

U)

••rd...l ..
~..t••.••
.t.....r. ;

,elU."\a;·CI;

.ro, ,.u,,;
.~o...\at: ."rl j

r.hn;

•••
.....n."·
nul 01'
ler1CU;
r.'.,.a;

.1'0'
~.u,,;

...Un;

(C)



- 79 -

APPENDIX C HANDLEIDING DATANET

We maken onderscheid tussen een willekeurige abonnee en abonnee 0 (de

operator van het systeem). Het systeem wordt opgestart door abonnee O.

Oit gaat als voIgt:

a. zet het systeem aan.

b. reset de ABC.

Het vol~ende bericht verschijnt op het scherm.

"Geef adres van deze ster?O-25S)"

c. Nu moet het adres van de Mini-Ster worden ingevoerd, afgesloten

door een CR. We krijgen de volgende melding te zien:

"Ster adres={ingevoerde adres}"

"Time-out uitschakelen ? Ufn)"

Op het scherm verschijnt nu "ja" of "nee", afhankelijk van het

antwoord dat is gegeven en de volgende regel:

"reset verbinding LC-PAD Klaar ? Geef dan j"

d. Reset de verbinding. We kunnen dan enkele karakters op het scherm

zien verschijnen. Geef dan j (zonder CR). We zien "ja" op het

scherm verschijnen. De andere karakters die we op het scherm zien,

zijn bestemd voor de serii:He poort bij de PAD. Deze seriele poort

en AbO hebben namelijk hetzelfde adres. Deze kaarten worden dus

niet geselecteerd (card Selector). Dit heeft verder geen gevolgen

voor het systeem. Een ander verschijnsel kan optreden na het

aanzetten van het systeem. Hierbij worden karakters van PAD naar

ABC verzonden. Oit "inschakelverschijnsel" mag eigenlijk niet

optreden. Om de verbinding tussen PAD en ABC "vrij" te maken, is

een routine geschreven die gedurende een ingestelde tijd deze

karakters inleest. Op het scherm van abonnee 0 verschijnt telkens

bij het inlezen van zo'n karakter de tekst "Rommel van de PAD

{karakter}". Na de Ingestelde tijd mag er geen "karakterstroom"

zijn tussen PAD en ABC. Verder mag er geen ander bericht dan de

vorige op het scherm verschijnen. Is dit weI het geval, dan moet er

een reset worden gegeven en de acties na punt b worden herhaald. De

reden voor het optreden van deze "karakterstroom" is niet onder

zocht. Daar deze karakters aIleen na het aanzetten van de spanning
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worden overgezonden, is de hierboven minder elegante oplossing

gehanteerd. Het vinden van de fout kan bovendien door de complexi

teit van de systemen ook tijdrovend zijn.

e Het systeem is klaar voor communicatie. Dit kan gebeuren door

CR in te drukken Er verschijnt de volgende menu op het scherm
.......... EC-NET V1.4 ..

"Beschikbare diensten:"

"A) VERBINDING MET ABONNEE" "

"B) KIES TV"

.. UW keuze?"

f. Ais we A gevolgd door een CR invoeren, krijgen we het volgende

bericht:

.......... EC-NET V1.4 ••••••••"

"Abonnee keuze:"

.. STER="

g. Na het adres te hebben ingevoerd, gevolgd door een CR, krijgen we

.. ABONNEE= " op het scherm te zien

h. Na het opgeven van het abonneenumrner krijgen we de melding:

"Verbinding met STER={ster} ABONNEE={abonnee} gekozen"

"0 K ? (J/N)"

Na het invoeren van j of n gevolgd door CR moeten we op de volgende

melding wachten:

"Verbinding met STER={ster} ABONNEE={abonnee}TOT STAND GEKOMEN"

"afbr toets tBREAK'+'RETURN'"

i. Met BREAK wordt Ctrl B of Ctrl C bedoeld. Voor abonnee 0 heeft Ctrl

C nu hetzelfde effect als het resetten van de ABC.

Verder kunnen de voJgende meJdingen worden ontvangen.

"GEKOZEN ABONNEE BESTAAT NIET!"

"GEKOZEN ABONNE£ BEZET!"

"GEEN TIJDIGE RESPONS,AFGEBR "
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De betekenissen van de bovengenoemde berichten spreken voor zich.

Verder is het ook niet mogelijk voor een abonnee om een verbinding met

abonnee 0 op te bouwen. Andersom is weI mogelijk. Het bericht "GEEN

TJJDIGE RESPONS, AFGEBR .. wordt ontvangen als het te lang (nu 45

seconden) duurt, voordat er een respons door de gebruiker wordt

gegeven (punt e t/m h ) of als er geen respons van de bestemming wordt

ontvangen (zie punt h als er geen bericht komt dat de verbinding tot

stand is gekomenl. Voor de abonnees zijn alleen de punten vanaf punt

e. van belang. Na het uitvoeren van bovengenoemde acties is de

dataverbinding tot stand gekomen.

'.
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HET MAKEN VAN DE EXECUTABLE FILES

In deze appendix wordt achtereenvolgens aangegeven welke stappen er

gevolgd moeten worden voor het maken van de executable files voor de

ABC, de Mini-sterren en het Lokaal Centrum. Hierbij komen aIle

onderdelen zoals bet compileren, linken en copieren naar RAM en EPROM

aan de orde

Het compileren van een C programma (versie 4.0) gebeurt met het

programma MSC.EXE (versie 4.0). Hier moeten eventueel de "Environment"

parameters met een batchfile (bv. SETENV. BAT) zijn ingesteld. De

directory waar de Include-files worden bewaard kunnen hiermee worden

aangeven. Met de commandline-instructie "MSC (modulenaam},1Foa:,

/Fsa:;" kan de module worden gecompileerd. De objectfile en de listing

met eventuele foutmeldingen worden naar directory A geschreven.

Het compileren en assembleren van de 8086-assembler programma gebeurt

met het programma MASM 4.0. Zie hiervoor een handleiding voor een

Macro Assembler uitgegeven door Microsoft. Na het invoeren van de naam

MASM, wijst een menu verder aile stappen aan.

Het linken gaat met de standaard MS-DOS LINKER (Versie 3.51). Hier

moeten aIle C-objectmodules en 8086 objectprogramma's worden

opgegeven. Bovendien moeten ook de directories worden aangegeven waar

de C-Library procedures worden bewaard. Het handigst is om in dit

geval een zogenaamde "Response File" te maken. De volgende Response

Files zijn aangemaalct:

a:'obJ\ceprom a:'obj\conio a:'obJ\stack a:'obJ'abc4c+

a:'obj\autcnf4c a:\obJ\garbg4c a:'ob~es4c a:'obj\pad4c+

a: 'obj'pcinit4c a: 'obj'pcrs4c a: 'obj'queue4c a:'obj~scom4c+

a: 'obj'she1l4c a: 'obj'timer4c a: \obj'time

c:~BCprom.exe

c: '\ABCprom. map

a:lib' c:msc4'
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a:\obj\cport a:\obJ'conio a:\obj'stack a:\obj'abc4c+

a:\obJ\autcnf4c a:\obj'garbg4c a:\obJ~es4c a:\obj'pad4c+

a: \obJ'pcinit4c a: \obJ'pcrs4c a: \obj\queue4c a: \obj\rscom4c+

a:\obJ'she114c a:\obJ'timer4c a:\obJ'time

c: \ABCram. exe

c: \ABCram. map

a:lib\ c:msc4\

De eerste file is yoor het linken van de files voor de EPROM en de

tweede is bestemd yoor de testfase. In de testfase wordt het programma

namelijk in het RAM-geheugen van de ABC gecopieerd. Het verschil zit

namelijk in de assembler programma's CEPROM.ASM en CPORT.ASM.

CEPROM. ASM is namelijk voor linken van het programma die in EPROM

wordt geschreven. CPORT ASM is een programma die naar RAM wordt

gecopieerd. AIle object files worden in dit geval uit de directory

a\obj gehaald. De C-procedures zijn in de directories a:\lib en

c:\msc4 te vinden. De executable files worden onder de naam ABCprom of

ABCram bewaard. Mochten er fouten zijn opgetreden of willen we weten

hoe de segmenten, groepen en klassen zijn gelinkt, dan kunnen de

programma's met extensie map worden bekeken. Als we de eerste Response

rile ABONTEST noemen, kunnen we linken met de instructie "LINK

OABONTEST".

De volgende stap is het copiiken van de files met extensie exe naar de

ABC. In de testfase wordt het programma ABCram naar het ramgeheugen

van de ABC gecopieerd. Het uiteindelijke programma wordt in een EPROM

gecopieerd. Het verschil in beide programma's ligt aan de files

CEPROM.ASM en CPORT ASM. Bij het programma bestemd voor de EPROM zorgt

CEPROM.ASM namelijk ervoor dat de data en stack naar RAM worden

gecopieerd. In CEPROM.ASM wordt het Data Segment register hiervoor

geYnitialiseerd op adres SOOH. De EPROM met een geheugen-capaciteit

van 16K bevindt zich op adres r800H. Het copU!ren naar de ABC gebeurt

met behulp van het programma FCOPY.EXE. Oit gaat als voIgt:
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C:\MS\OSIC\fcopy ifilenaam} (bestemming}. Voor de bestemming kan by.

COMI of een directory worden ingevuld. Dit Jaatste is voor het

programmeren van de EPROM. FCOPY vraagt daarna voor een beginadres.

Geef in de testfase hiervoor de waarde SOOH en voor de EPROM-versie de

waarde FSOOH.

Na het copieren naar RAM , kan met bv. het programma KERMIT de seri~He

verbinding naar de ABC worden opgezet. De baudrate is ingesteld op

2400. In de testfase dienen we ervoor te zorgen dat een EPROM met het

monitorprogramma ( SMP-Mon S-BI V.l.O) op adres FEOO:OOOO staat. Voor

de mogelijke commando's zie [111. Het opstarten van het programma kan

met gSOO. Voor het programma dat nu in de EPROM staat is het geven van

een commando niet meer nodig. Bij het geven van een reset springt de

programcounter naar een adres waar een jump instructie naar adres FSOO

staat. Het programma start dus automatisch.

De software voor de PAD (bij Mini-Sterren en Lokaal Centrum) is in

tegenstelling tot de software voor de ABC in Microsoft C versie 2.03

geschreven. Oit betekent dat we gebruik moeten maken van een ander

compiler. Het compileren gebeurt met de programma's MCI en MC2 (Versie

2.03). Oit gebeurt door MCI (programma.c> te geven. In de eerst fase

onstaat een file met extensie q. In de tweede fase moet MC2

(progamrna.q} worden ingevoerd. Er onstaat nu een objectfUe met

dezelfde naam. Het linken gaat op dezelfde methode als beschreven bij

de ABC. Merk op dat in principe het LINKER-programma (versie 3.05) dat

bijgeJeverd is met het programrna-pakket moet worden gebrulkt. De

Yolgende Response Files zijn gemaakt:
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Voor de MinL-Sterren

A: '\OBJ'\CPORT+A: '\OBJ'\CONIO+A: '\OBJ'\CONDEF+A: '\OBJ'\MSINIT+

A: ,\OBJ'\MSSYS+A: '\OBJ'\MSLAYER2+A: \OBJ'\RANDGEN+A: '\OBJ'\MSMAINI+

A: '\OBJ'\MSEOF4+A: \OBJ'\MSEOP4+A: '\OBJ'\MSTOUTI

C:'\MSPROBI

C:'\MSPROBI

C: '\MS'\MCSPORT. LIB

Voor het Lokaal Centrum

A: '\OBJ'\CPORT+A: '\OBJ'\CONIO+A: '\OBJ\CONDEF+

A: '\OBJ'\LCCINIT+A: \OBJ'\LCSYS+A: '\OBJ'\LCLAYER2+

A: '\OBJ'\LCMAINI+A: '\OBJ'\LCEOF+A: ,\OBJ'\LCEOPI+A: '\OBJ'\LCTOUTI+

A: '\OBJ\VRX+A: \OBJ\LCBRX+A: \OBJ'\VTX+A: '\OBJ\LCBTX

C:\LCPROB

C:'\LCPROB

C:'\LC'\MCSPORT.LIB

Voor het copieren naar EPROM moet CEPROM.OBJ in plaats van CPORT.OBJ

aan de andere modules worden gelinkt. Verder verIopen aile handelingen

als bij de ABC.
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/. Hoofdprogramma om een pakkettenstroom volgens een poisson- ·1
/. verdeling te genereren. Verder is het mogelijk om een getal met ·1
/. 5 cijfers voor de komma en twee achter de komma in te lezen .·1
/. Na het verzenden van 20 van die waarden wordt het programma ·1
/. gestopt en kan de waarden in een file met naam gemeten.dat ·1
/. worden opgevraagd. Ais preamble byte moet bij deze getallen ·1
/. de hexadecimale waarde 40 worden gegeven. Het wordt dan moge- ·1
/. lijk om parameters gemeten bij een Mini-Ster naar een PC te ·1
/. sturen via een parallelle poort ·1

.include <stdio.h>

float G;
int stop;
int bewaar;
int bewinf;

mainO
{ FILE ·fp;

fp=fopen("a:'gemeten.dat","w");
printfC"geef waarde voor G OIl;
scanf("7.f",&G);
tpcinitC);
stop=O; bewaar=O;
while (stop==O)
{ tpack£);

rpack();
if (bewaar==I)
{ fprintfCfp, "7.f~v",bewinf); bewaar=O; }

)

/ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·1

/- NORMSPAD.C stuurt pakketten volgens een poissonverdeling naar ·1
/e het lokaal centrum en is tevens de bestemming. De bedoeling is ·1
/. om hiermee de delay en andere systeemparameters in het net te ./
/e te bepalen. 28 November 1989 -/

linclude <pad.h>
linclude <conio.h>
'include <stdio.h>
'include <abc.h>

extern float ran();
extern rpackO:
extern expwgen£);
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void tpack()
j. stuurt pakketten met constante lengte naar pad ·1

static int plaats=l;
expwgen();
while (plaats<=3S)
(if((inp(PORTlCIN)&8)!=0) I· test int_a. zenden mogelijk ? ·1

( I· ja ·1
if (plaats==l) outp(PORTlA.04); I· verstuur best. adres ·1
if ((plaats)O&&(plaats<3S)) outp(PORTlA.6S);
if (plaats==3S)
( outp(PORTlA.26); I· Ctrl Z versturen aan het einde ·1

plaats=l;
return; I· Ga nu volgende pakket uitzenden ·1

plaats++;
}

rpackO;
if (kbhit()!=NULL) return;

}

return;

I· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·1

I· NORMRPAD.C leest de stroom van pakketten bij de mini-ster in en ·1
I· de meetresultaten worden ook hier uitgelezen en in een file e I
Ie bewaard. 28 November 1989 ·1

#include <pad.h>
#include <conio.h)
#include <stdio.h)
#include <abc.h>

extern int stop;
extern float bewinf;
extern int bewaar;

void rpackO
(

int a;
float term;
static float waarde=O.O;
static int klaar=O;
static int zoek=O;
static int teller = 0;
static int m=l;

Ie haalt info van pad naar scherm el
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/. decimale punt ./

break;
break;
break;
break;
break;

ifWnp(PORTICIN)&l)==O) /. test int_b ./
return ; /. nee dan terug ./
if((a=inp(PORTIB»==OxOD) putch(OxOA); /- zet byte op display ./
if (a==Ox40) zoek=l: /. delay waarde binnen ./

if (zoek==I)
{ switch(teller)

{ case 0: break;
case 1: term=(a-Ox30)·lOOOO;
case 2: term=(a-Ox30)·1000;
case 3: term=(a-Ox30)·100;
case 4: term=(a-Ox30)·1O;
case 5: term=(a-Ox30);
case 6: break;
case 7: term=(a-Ox30)/IO; break;
case 8: {term=(a-Ox30}/lOO; teller=Oi klaar=l; zoek=O;}

}

teller++;
waarde=waarde+term;
if Cklaar==l)
{ if (m(=20) {bewaar=l; bewinf=waarde; m++;}

else stop=1;

}
putchla);
return;

/. .....................................................•.•.•.•.... ./

#include <math.h>

extern float G;
expwgen()
{

int i,telA, telB.telC.wacht;
float p,ran;
double x.y;
static float seed=SO.3867;
seed=I25·(seed+l.Ol;
seed=seed-8192.0·CCCint)seedll8192);
ran=(seed+O.Sll8192;
p=1/G;
/. Berekenen van -lnU-ran); ./
x-CdoubleHran); y=-Iog(x);
wacht=(int)(Z·y·p); i=l; /. wachtijd in halve pakkettijd opgeven ./
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while (i <= wacht)
{ for (teIA=l; teIA<2; teIA++) /. wachttijd ongeveer 0.25 ms ./

{ telC=l;
for (telB=l; teIB<lOOI; teIB++) tele += I;

i++;
}

if (ran==O.OO) ran=O.5;
seed=ran·191.358;
return;

/ /

/. Response file • /

normmain+tpcinit+normrpad+normspad+
expwgen
normmain
NULL
c:'\msc4\

/............... •••••••• random lengte simuleren ••••••••••••••••••••/

/. Hoofdprogramma voor het simuleren van poissonstroom van het • /
/. totale net met behulp van een Mini-Ster ./

#include <stdio.h>

float G;
mainO
{ register int conta;

printf(OIgeef waarde voor G ");
scanf("7.f".&G);
tpcinit( );
for (; ;)
{ xsym();

rpack();
}

}

/. oneindige loop • /

/ /
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I- SIMPAK.C simuleert de stroom van pakketten in een periode X -I
I· tussen twee succesvolle pakketten -/
/- In deze module wordt de lengte van de pakketten berekend en - I
I· in een andere module simpad naar de PAD verstuurd -I
Ie 10 November 1989 ·1

'include <conio.h>
'include <stdio.h>
'include <abc.h>
.include <math.h>

extern float ranCh
extern float IATO;
extern tpackO;
extern rpackC);
extern float G;
Int length;

xsymC)
I
{

• simulatie van periode x ·1

int K,i; double x,y,z;
int telO, tell;
float t;
x=(double )(ranO·exp( (double)G)); y=log(x);
z=log( (double)(l-lIexp( (double)G))); z=1Iz;
K={intHy·z); I· K is eigenlijk K-I in rapport ·1
for (teIO=I; teIO«K+1); teIO++)
{ x=(double)(ranO·exp(G)); y=log(x);

i=(int)(y·z+1); I· i is het aantal IAT's met duur <1 ·1
t=1.0;
for (tell=l; teU<Ci+l); teU++)
{ t=IAT()+t; rpackO; }

t=46·t; /. lengte pakketten 46·t bytes ·1
length=(int)( t>;
tpackO; /. stuur een niet-succesvoI pakket ·1

I· met lengte int(t) ·1

•length=46;
tpack();
return;

I· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••/
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/- SIMPAD.C simuleert de stroom van pakketten bij mini-sterren -/
/- In deze module worden pakketten met random lengte naar de -/
/- PAl) verstuurd -/
/e 10 November 1989 -/

.include <pad.h)

.include <conio.h>

.include <stdio. h>

.include <abc.h)

.include <math. h>

extern float ran();
extern float G;
extern int length;
extern rpack();

void tpack()
/- stuurt sim. pakketten met random lengte naar pad - /

{

int tmaxpack,restpack;
double X,Y,Z;
int telA, tel8, Y,grens, plaats;
int tell, tel2, tel3;

x=(double)(ran(»; y=-log(x);
z=(double)(l/G);
Y=(int)(2-y-z);

/- berekening vrije periode - /

/- Y in halve pakkettijd - /

/- wachttijd 0.25 ms - /
/- ongeveer halve pakkettijd - /

teI2++) te13 += 1; /e bij PC (4.77 MHz) -/

teIA=I;
while (telA <= Y)

{

for (tell=l; tell<2; tell++)
{ teI3=l;

for (teI2=l; teI2<1001;
)
teIA++;
}

tmaxpack=(int) (length/46);
restpack=length7.46;
if (tmaxpack )= l) grens=37;
teIB=O; plaats=l;
while (telB <= tmaxpack)
{

If((lnp(PORTlCIN)&8)I=O)

/e pakketlengte dan 37+11-2=46 -/

/- test Int_a ,zenden mogelijk? - /
/- ja e/

{ if (teI8==tmaxpack)
{ if (restpack>l1) { grens=restpack-9;)

else {grens=l; tel8 += 1; plaats=O;}
)
if (plaats==1 )&&(grens>2» outp(PORTlA, 04); /- best. adres -/
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if «plaats>1l&&(plaats<grens» outp(PORTlA.6S);
if ((plaats==grens)&&(grens)2»
{ outp(PORTlA,26); I· Ctrl Z versturen aan het einde ·1

plaats=O; I· Ga nu volgende pakket uitzenden ·1

teIB++;
}

plaats += 1;

rpack();
}

if (kbhit( )!=NULLl return;
}

return;
}

Ie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 1

I· RECPAD.C leest de stroom van pakketten bij mini-sterren in ·1
I· 10 November 1989 ·1

tinclude <pad.h)
tinclude <conio.h>
tinclude <stdio.h>
tinclude <abc.h>

void rpack()
{

int a;
if( (inpCPORTICINl&1 )==0)
return ;

I· haalt info van pad naar scherm ·1

I· test int_b ·1
I· nee dan terug ·1

}

if( (as::inp(PORTlB»==OxOD) putchCOxOA);
putch(a);
return;

I· zet byte op display ·1

I· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·1

tinclude <math.h>
tinclude <stdio.h>

extern float ran();
extern float G;
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float IAT()
( double p,x,y;

float m;
static float onthoud;
static int eerst=l;
p=(double)(I/G);
if (eerst==I) (onthoud=1. O-l/exp( (double)G); eerst += I; }
I· Berekenen van -In(I-random·O-exp(-G))); ·1
x=(double)(1. O-ran( )·onthoudl;
y=-log(x);
m=(float)(y·p);
return (m);

I· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••/

float rant)
(

float r,random;
static float seed=50.3867;
seed=l25·(seed+1. 0);
seed=seed-8192. 0·(« int )seedl/8192l;
random=(seed+O.5l/8192;
r=random;
if (random==O.OOl random=O.5;
seed=random·191.358;
return (r);

I· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·1
I· Response file ·1

purmain+tpcinit+simpak+simpad+
random+IAT+recpad
purmain
NULL
c:'\msc4'
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