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The central control of the coftputer-controlled telephony exchange

PRX/D - TCP36, which is in develop"ent, has to be tested for speed

and fteftory-requireftents.

Therefore one has to siftulate telephony-traffic with an intensity

of 200 calls per second.

The develop"ent of a traffic-generator will be described, which

consists of autonoftous call-tenerators, network-siftulators and a

a systeft-control.

"ain point of the investigation is the operating syste~ 01 the

call-generator.

Besides, softe experience is reported about the high-level language

PlZ/SYS for Z-80-fticroprocessors.

steekwoorden: coftputers, siftulatie, telefonie, telefooncentrale,
verkeersgenerator



1. AB S T RAe T
=====================

General The subject is in close connection with that of a cOMputer
controlled digital telephony-exchan1e PRX/D.
Its central control cORMunicates by a ~essa1e-protocol with
peripheral dORains of which a RaxiMuM nUMber of 500 can be
handled.
All existing signalling- and control-inforMation is trans
ported with help of this protocol throu1h ~essa1echannels,

which are predefinld in the 5witchin1 network.
The network receives its orders to connect speech-channels
froR the central control.
A peripheral dORain is capable of handling up to 100 Erlan1
of traffic.
As an interface between the central control at one hand and
peripheral dOMains and switching network at the other,
Ressage-buffers c.q. Rarkers are acting.

Subject To develop a high-Ioad-traffic-generator one has to siMula
te the behaviour of subscribers who offer traffic with an
average intensity of 200 calls per second, individually or
concentrated on trunks.
Because of testing the central control for speed and MeMory
requireRents, it is preferable to siMulate the traffic not
at subscriber-level, but directly at the Message-channel
level of the central control.
The architecture of the traffic-generator will be designed
with reqUired Rodularity in Rind.
The systeR is built up with 16 independent call-1enerators,
one highly reduced network-siRulator and a systeM-control
accoRRodating Ran-Rachine-interworking.
Further investigations have to be done on the last two Ren
tioned blocks.
For exaRple, an application of the existing "ARC*-syste~ is
choosen.
An iRportant part of the software, which is necessary for
the call-glnerator, has been developped in PLZ/SYS, hi1h
level language and Z-BO-asseftbly-Ianguage •

• "ulti "icro Processor ArranglMent for CORMunications.

area concerning

traffic-generator

additional
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_____cont ro I
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J. A F K 0 R TIN G E N
===========================

AC
BOS
C
CC
CCI
ccnT
C6
CHILL
CPS
CPU
CRC
CTU
DDI
DEV

. DMA
DU
DTN
110
IPC
M
MARC
MCH
MDD
MTB
NS
P
PCD
PCM
PDC
PDS
P6
PIO
PLZ
PRX
SAS
SID
SPC
SRIO
SYSCO
TAF
TCP36
TDM
T6
TIE
TOS
TSS
TSSST
VDU

AlarR Card, deel van de HARC dat het systeeM bewaakt
Balic Operating SylteR
Controller, dell van de MARC dat I/O verzorgt
Central Control
Clntral Control Interface
CORite Consultatif International Telegrafique en Telefonique
Call Generator, dlel van T6 dat voor call-procelsin9 zor9t
CCITT-HIgh level Language
Central Procesling SystlM
Clntral Processing Unit, algeMene aanduiding
Cyclic Redundancy Check
Circuit TerMination Unit
DORain to Dtn Interface
DEVice
Direct HeMory Accls
Digital Trunk-liRk Marker
Digital Trunk-link Network
Input I Output
Inter PCD Channel
He"ory
Hulti "icro Processor ArrangeMent for COM"unications
HesSlge CHannel
Mini Disc Drive
Hessage Transflr Buffer
Network SiMulator, deel van T6 dat het netwerk nabootst
Processor
Peripheral Control DOMain
Pulle Codl Modulation
Peripheral Do"ain Controller
Peripheral DORain Switch
Pulse Generator, bepaalt aantal oproepen per seconde
Parallel Input I Output orgaan
Progra""ing language Zilog
PRocessor controlled eXchange
Signalling And Services
Serial Input / Output orgaan
Stored PrograM Control
Shift Register Input/Output, deel van 1G (ade"end buffer)
SYSte" COntrol,deel van T6, bewaking over CG's en NS
Telephony Application Software
Teleco""unications Control Processor, 36 bits woordlen9te
Ti"e Division Multiplex
Traffic Generator, bevat SYSCO, C6's en NS
Ter"inal Interface Equip"ent
Telephony Operating Syste"
Telephony Software Syste"
Ti"e Space Space Space Ti~e

Video Display Unit



3.2 PROCEDURES en HODULEN
---------------------------

KBPn

RAND

KBORD

LPJOB

ACHOISE
BACK
BCHOISE

KEYIN

RECn
REQTRA

HONITOR

HSGABORT
NEUnC

LPJOBn

A device CHOISE, kiest vrij A-device van vrije PCD
BACK verlaagt interrupt-blokkeringsnivo
B device CHOISE, kiest willekeurig B dev van wil-

lekeurige B PCD
CALL ABORTion
CHECK ack or nack on Input , leest ack of nack van CC
CHECK ack or nack on Output, zendt ack of nack naar CC
CLAIM blokkeert interrupts ,blok.nivo wordt opgehoogd
COMPRessor, koftprifteert ingeko~en berichten
Cyclic Redundancy CHECK, onderzoekt de CRC
DEBUGhelp nuftber n, hulpje bij debuggen geett bericht
DISPLay, zendt een bericht naar de VDU
End Of Call, beeindigt een oproep
EXPANder van berichten op door CC gewenst forftaat
First Level Interrupt Handler
FroM Eftpty Chain, haalt blok van lege blokken ketting
FroM Eftpty Register set, haalt leeg register
FroM JobQueue, haalt en herstart het oudste proces
FroM Send Queue, haalt blok uit zendrij yoor verzending
FroM Send Queue on Request, verwijdert blok uit zendrij
FroM Tifter Queue Overflow, haalt een blok van de tifter-

queue oftdat de tijd rijp is voor behandeling
FroM Tifter Queue on Request, haalt blok uit tifterqueue
INITialiser, initialiseert de databestanden
INSERT,voegt een geleverd blok in een rij voor een ander

opgegeven blok
KeyBORD, slaat de door SYSCO geleverde karakters op in

een buffer of wist dit buffer desgewenst of laat
het gevraagde prograftfta opslaan in de job-queue

KeyBordPrograft nUftber n,voorbeeld yan een gebruikerspro
graftfta dat onder SYSCO-besturing wordt opgeroepen

KEYbord INput, haalt het onder interrupt geleverde
karakter binnen

LOADCOUTBUF LOAD COUTBUF, laadt COUTBUF ftet berichten van BUFO~s

LOADR LOAD Register, laadt bericht uit BUFI's in betreffende
R's

Low Priority JOB scheduler, beslist welke low-prio-job
als eerstvolgend proces zal draaien

Low Priority JOB nu~ber n, door gebruiker gespecifi
ceerde lp-job die auto~atisch wordt aangeroepen

MONITOR, beslist welke job zal draaien en bepaalt na at
loop van elke job en na elke interrupt de Yolgende

MeSsaGe ABORTion, verwijdert bericht uit register
NEU Call nUftber n, draagt zorg voor herkenning en start

van een nieuwe oproep
PCD code OUTput, zendt aan de CC de code van de PCD die

nu vrij is voor ontvangst van een Yolgend bericht
RAND Oft generator, genereert een rando~byte binnen op

gegeven grenzen
RECeive job nu~ber n, haalt bericht binnen
REQuire TRAnsftission, vraagt aan de CC o~ klaarstaand

bericht binnen te halen
Register HANDLER, behandelt een bericht in een register
SEND job nUftber n, verzendt een bericht
Tifte CHECK, controleert of de geleverde tijd toeko~st,

verleden of fout is t.o.v. de cyclische kiok

RHANDLER
SENDn
TCHECK

PCDOUT

FMTQR
INIT
INSERT

CALLABORT
CHECKI
CHECKO
CLAIM
COHPR
CRCHECK
DEBUGn
DISPL
EOC
EXPAN
FLIH
FHEC
FMER
FMJQ

'FMSQ
FMSQR
FMTQO



TIMER
TIMERESULT

TOEC
TOER

TOJQ
TOSQ
TOTQ
TRACE
TSET

TIMER, draagt zorg voor het ophogen van de klok
TIME RESULT, Ievert van twee 0Pgegeven tijden het tijd

verschil teru9 in 9reat,equal,less;levert eventuele
tout"eldin9 van een ot beide tijden

TO Eftpty Chain, retourneert een blok naar de EC
TO Eftpty Re9ister set, retourneert een register naar de

vrije re9ister set
TO JobQueue, slaat voorlaatste proces op in een wachtrij
TO Send Queue, zendt een blok naar de zendrij
TO Tifter Queue, zendt een blok naar de tijdwachtrij
TRACE, draa9t zor9 voor athandeIin9 van voI90nderzoek
Tifte SET, telt de geIeverde tijd op bij de kIok, 0" zo

een deadline-tijdstip te krijgen



3.3 DATA - ELEHENTEH

bcp
bl
blnr
bufi
bufo
cinbuf
clock
coutbuf
codin
codout

ere
dapin

dapout
deY
devftax
devnr
eoc

. extrafill
extratifte
feb
fee

fer
ffb
fsq
ftq
fwp
gentifte
hpf

hpwork

info
inec
insq
intflag
intq
ixsave
iysave
jc

jq
jqftax

backward pointer
block, eenheid van aIle wachtrijen behalve job-queue
block nUftber, identificatie van het block
buffer input, per PCD toe~ekend invoer-butter
buffer output, per PCD toe~ekend uitvoer-butter
coftfton input buffer, voor CG en CC
clock, tijdhouder
COft~on output bufter, voor CG en CC
code input, code die aangeeft welk bericht werd gelezen
code output, code die aangeeft welk bericht ftoet worden

gezonden
cyclic redundancy check
data pointer input, verwijst naar de niet-protocolaire

gegevens van een bericht
data pointer output, ideft
device, logische eenheid van een PCD (ook weI channel)
deviceftaxiftuft, hoogste bestaand device nuft~er

devicenuftber, identificatie van een device
end of call, berichtcode en device-toestand
extra fill wish for bufter, geheugensteun o~ werk te doen
extra tifte, off-set Oft systeeftlooptijden te ver~inderen

first eftpty block, eerstvolgend le~e block in de job-queue
first eftpty block in chain, eerstvolgend lege block in de

ketting die de lege blocks bijeenhoudt
first eftpty register, eerstvol~end le~e register
first full buffer block,volgend volle blok in jobqueue
first block in send-queue
first block in tifter-queue
forward pointer
generation tifte, tijd van aanvra~e van een aktie
high priority work flag, vlag die aangeett dat high-prio

work bezig is (of werd gelnterru~peerd) ot niet
high prio work flag, vlag die aangeett ot er nog high-prio

work te doen is
inforftationpart,kaal berichtdeel ontdaan van kop en staart
in eftpty chain, toestand van register
in send-queue, toestand van register
interrupt-blokkeringsnivo-teller
in tifter-queue, toestand van register
ix-save-location, lokatie waar het IX-register wordt gered
iy-save-location, lokatie waar het IY-register wordt ~ered

j-cyclic-counter, geheugenlokatie waar de inhoud wordt
bewaard ook al wordt de procedure verlaten

jobqueue,wachtrij waar de verdreven jobs worden opgeslagen
job-queue ftaxiftuft, ftaxiftuft aantal jobs in jobqueue



nci

nco

lpji

ftsgout

necftax
necv
njqv
nrft
nSft
nsqv
ntqv
pcdev

lpjftax
lpjn
ftsgin

keyftax
1
lpjflg

ftsgrepin
ftsgrepout
ncc

jqstack job-queue stack, stack gedeelte van de job-queue
jqstackftax job-queue stack ftaxiftuft, fta~(i~uft aantal stackwoorden
jr j-receive-cyclic-counter, zie jc
kb keybordteller, indexteller voor het keybordbuffer
keybuf keybord-buffer, buffer waarin alle keybord-karakters die

werden ingevoerd, zijn opgeslagen
keybord-buffer-ftaxiftuft, ftax. aantal onthoudbare karakters
length, lengteindicator
low-priority-job-flag, vlag die aangeeft of een lp-job

gestart en nag niet geeindigd is (of niet)
low-priority-job-index, index die bijhoudt welke lpjob

op executieftogelijkheid ftoet worden onderzocht
low-priority-job-ftaxiftuft, ftax aantal lp-jobs (O •• lpjftax)
low-priority-job-nuftber, nUftfter van de onderhavige lp-job
ftessage input, onverkort bericht zoals dat aan CG door CC

wordt aangeboden
ftessage output, onverkort bericht zoals dat door de CC

wordt verwacht te ontvangen
ftessage repertoir input, repertoir van bekende ~sgin~s

ftessage repertoir output, ideft output
new-call counter, teller die het aantal nieuwe oproep

wensen bijhoudt
ncgentifte new-call generation ti~e, array waarin de aanvraagtijden

van nieuwe calls worden opgeslagen
new-call-index-input,locatie van ncgentifte waar de jongste

aanvraag ftoet worden opgeslagen
new-call ftaxiftuft, ~axi~aal te accepteren aantal nieuwe op

roepen, daarna volgt geforceerde reduktie
new-call-index-output, lokatie van ncgenti~e waar de oud-

ste new-call-aanvraag staat
nuftber of blocks in e~pty chain ftaxi~u~ (O •• nec~ax)
nuftber of blocks in eftpty chain real
nuftber of jobs in queue real
nUftber of received ~essages

nuftber of ftessages to send
nuftber of blocks in send queue real
nUftber of blocks in tifter queue real
pcd-device-table, tabel waarin de toestanden en nUft~erdata

van de devices en pdc~s zijn opgeslagen
pcdevstate pcd-device-state, call-prograft-state van het betreffende

device of pcd
pcdftax pcd ftaxiftuft, ftaxiftuft aantal pcd~s per CG (O •• pcd"ax)
pcdftaxtg pcd ftaxiftuft traffic generator, ide" dan per TG
pcdnr pcd nUftber, identificatie van de pcd
rand Oft randoft nuftber, geheugenlokatie voor de rando"generator
recnackcount receive nacks counter, telt het aantal receivenacks
recw receive-work flag, vlag die receive-work aangeeft
regavail register availability, array register-status
regxx register store for register xx, deel van de job-queue
repftax repertoir ftaxiftuft, ftaxiftuft aantal bekende ftsgrep.eenheden
retadr red-lokatie voor de top van de stack
rftax register ftaxiftuft, ~uxi~aal aantal registers (O •• r~ax)
rstate register state, toestand van het register



swib
swic
swobr

swobw
swoc
thpw

trec
tsend
ttq
tzero

stack"ax
state
stbot
sttop
subscrnr

ti"e
tlpw
t"ax
tnc
tnor"
tnull
tqw
trace

sendnackcount send nack counter, telt aantal send-nacks
sendw sendwork flag, vlag die aangeeft ot er nog zendwerk is
stackarea stackarea, gebied waarbinnen de stacl< data~ebied ter

beschikking heeft
stackarea "axi"u", ~axi"aal aantal stackplaatsen
state, toestand
stackarea botto", bode" van de stack (onbruikbaar)
stackarea top, top van de stack (onbruikbaar)
subscriber nu"ber, het niet berekenbare deel van het
nu""er van het device (bijv. abonneenu~~er)

status word input buffer, statusvla~ van bufi
status word co""on input bufter , statusvla~ van cinbut
status word output buffer realistic, vla~ "et de

werkelijke toestand van bufo
status word output butfer wish, clai"teller voor bufo
status word coutbuf, vlag van de toestand van coutbuf
ti"e high priority work, bevat de ti"eslicenor~ voor

high-prio-work
ti"e, alge"ene kopie van de klok
ti"e low priority work, bevat ti~eslicenor~ voor lp-werk
ti"e "axi"u", "axi"ale toegestane tijd van de klok
ti"e new call, bevat ti"eslicenor~ voor new call work
ti"e nor", alge"ene nor"erin~staktor voor ti~eslicetijden

ti"e null, bevat deadline voor onderhavig werk
ti"er-queue work, vlag die aan~eett ot er nog tq-werk is
trace, bevat rando"getal naar aanleiding waarvan bepaald

volgonderzoek kan plaatshebben
ti"e receive work, bevat ti"eslicenor~ voor receive work
ti"e send work,bevat ti"eslicenor~ voor sendwork
ti"e ti"erqueue, bevat ti~eslicenor~ voor ti~erqueue

ti"e zero, bevat deadline voor onderhavig werk



4. I NLEI DIN G
--------------------------------------------

In dit hoofdstuk ko"en achtereenvolgens aan de orde:
een introduktie in funkties die telefoon-centrales dienen te vervul
len, een overzicht van de ontwikkeling in telefoon-centrales en een
verantwoording van het verslag.

4.1 ALGEHEEN

Telefooncentrales zlJn voor de abonnee~s de onzichtbare hulp"iddelen
die de volgende taken dienen te vervullen:

- detektie van de wens van een aangeslotene 0" van het net
en de ter beschikking gestelde diensten gebruik te "aken

- ontvangst van de routeringsinfor"atie die de beste~"ing

inhouden en sinds kort ook de ontvangst van signalen die
een gewenste bijzondere dienst oproepen

- analyse van de ontvangen infor"atie
- controle of de aangeslotene gerechtigd is en of de beste"-

"ing bereikt kan worden (binnen te stellen grenzen)
- zoeken naar en instellen van een vrije weg
- doorschakelen van de verbinding
- kostenregistratie en verbindingsbewaking
- vrijgeven van de verbindings"iddelen na detektie van het

einde-gebruik-signaal door iln der aangeslotenen.

Onderling verbonden centrales co~"uniceren op een wijze, die verge
lijkbaar is "et de procedure die een abonnee ~oet verrichten 0" een
verbinding te krijgen, "aar die echter op een ~eer geregle"enteerde
"anier plaatsvindt.
Hoewel "en hier eln genor"aliseerde procedure verwacht, bestaat er
een veelvoud van deze zogenaa"de signalerin9sstelsels, waarvan de
Co""on Channel *) weI het "eest "oderne is.(WELI
Elk stelsel heeft zijn specifieke voordelen en voor centrales in ho
gere lagen van de hierarchisch opgebouwde netstruktuur, lijkt de
Co""on Channel Signalling veelbelovend.
De signaleringsinfor"atie van vele circuits wordt gebundeld in si9
naleringscircuits tussen onderling co""unicerende centrales, terwijl
de bijbehorende gespreksinfor"atie over totaal andere bundels kan
worden uitgewisseld.

- spraak

---- bestu r i n9

Ten behoeve van onderhoud en beheer zijn centrales uitgerust "et
stations voor het invoeren van wijzigingen en aanvullingen en voor
het leveren van operationele gegevens zoals verkeersdrukte e.d.
Deze stations kunnen op afstand en centraal zijn opgesteld.



4.2 ONTUIKKELING

Het signaleringsgesprek dat aan het uiteindelijke gesprek voora1
gaat, zal vertaald floeten worden in opdrachten die leiden tot het in
stellen van de hulpRiddelen en het doorschakelen van de verbinding.
Centrales van het direkt instelbare type laten de kiesin10rMatie van
de abonnee rechtstreeks de kiezertrappen instellen.
Dat resulteert in een zeer starre en decadische netstruktuur.
Indirekt werkende centrales verzaRelen eerst aIle kiesin10rMatie,
analyseren deze, plegen desgewenst translatie en bieden daardoor de
Rogelijkheid tot een optiRale en flexibele netstruktuur.
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Fig. 4.2.a Direct dialling 1ig. 4.2.b Indirect dialling

De lOR van de vereiste analyse- en inste11unkties leidden tot een
cORplex geheel van beslissingsorganen op gedistribueerde plaatsen.
Sinds 1965 is de ontwikkeling gaande waarin een 01 Reerdere proces
soren veel van deze cORplexe tunkties centraal op tijd-verdeel-basis
verrichten.
De invoering van de door Bell ontwikkelde No.1 E55 (Electronic
Switching Syste") betekende het begin van he' nieuwe tijdperk van de
zogenaaRde SPC (Stored Prografl Control) - centrales.
De processoren waren in de begintijd zeer kostbaar.
Een econoRische toepassing daarvan vereiste dat zoveel Mogelijk
tunkties centraal door len processor werden verricht.
OR aan de betrouwbaarheidseis en de beschikbaarheidseis te voldoen,
Roest een kopie-procelsor achter de hand gehouden worden.
Het grote succes was voornaRelijk te danken aan de kracht van deze
prograRReerbare systeRen OR wijzigingen in het systeeM 01 het beheer
daarvan eenvoudig te realiseren.
Toch heett Ren de laatste jaren ervaren dat wijzigingen in de pro
graRRatuur van cOftplexe systeRen een niet te onderschatten hoeveel
heid wlrk (hoeYel eenflalig) Reebrengt. [,Wd Gaa.]
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Evenals apparatuur die een fouten~edra~ vertoont dat beschreven kan
worden ftet de zgn. hazard-rate, blijkt prograft"atuur een hazard-rate
te vertonen in de vorft van de badkuipkroftfte.
In het begin treden fouten op ten gevolge van de ontwikkelin~, deze
fouten worden gerepareerd, na jaren wenst "en uitbreidingen die ftet
verftinderde kennis van het systeeft worden aangebracht, waardoor het
aantal fouten weer toeneeftt. [II EJ

.....--....
SOFTWARE

--9" JUI

Fig. 4.4 Software faults versus tifte

Met het groeien van de eisen en wensen die aan de centrales gesteld
werden, bereikte ften al spoedig de grens van wat econoftisch haalbaar
was binnen een processor.
Later ontwikkelde systeften van onder andere Bell, ITT en PTI, ftaken
dan ook gebruik van fteerdere processoren die elk een deel van de to
tale werklast droegen.
Aanvankelijk kende ften aan een processor een byzondere funktie toe,
(ftaster en slaves) de ftodulariteits-eis leidde naar volledi~e "ulti
processing.
Daarbij kan elke processor elke deeltaak afhandelen die de totale
configuratie behoort uit te voeren.

Hicroprocessor-toepassin~

Recent is de ontwikkeling van syste"en waarin "icroprocessoren wor
den toegepast.
Deze systeften ftaken het ftogelijk Oft de hoeveelheid door de centrale
besturing te verrichten taken, te reduceren.
Dit geschiedt door voorbewerking, daar waar deze het "eest effek
tief is.
De trend is dat de door fticroprocessoren verkregen intelligentie
weer fteer en fteer terugkeert naar waar deze in de loop der ontwik
keling vandaan kwaft, naftelijk de periferie en instelorganen.
Daardoor wordt de centrale besturing ontlast van een te grote diver
siteit aan funkties, die de te realiseren real-tifte-eisen in gevaar
brachten.

De PRX/D - TCP36 is gebaseerd op een krachtige centrale besturing
op ftultiprocessing-basis ftet in de periferie opgestelde fticroproces
soren, die zorgen dat aIle coftftunicatie ftet de centrale besturing
wordt beperkt en genorftaliseerd binnen een standaard-protocol.



Voor het schakelnetwerk is de houdtijd van een verbindin~ een ~aat

voor de bezetting, uitgedrukt in Erlang.
De werklast van de centrale besturin~ wordt hoofdzaklijk bepaald
door hetgeen er aan een gesprek, dat overi~ens al of niet slaagt,
vooratgaat.
Haatgevend daarbij is het aantal oproepen per seconde dat verwerkt
kan worden.
Bekende eenheden zijn:

cIs - call per second
BHCA - busy hour call atte~pt

CCS ot HCS - hundred callseconds

Voor abonneecircuits bedraagt de belastin9 circa 0,06 E en voor
trunkcircuits 0,7 E.

0" een inzicht te verkrijgen in het gedrag van de centrale besturing
aangaande snelheid (het teletonieproces is hoofdzakelijk real-ti~e),

en geheugengebruik (aIle progra""atuur, gegevens per aansluiting en
verbinding, onderhoud, diagnostiek beheer enz.) "oet een si"ulator,
die de werklast voor de centrale besturing ~enereert, worden ontwik
keld.
De werklast "oet equivalent zijn "et 200 cIs en 0" hiervan een in
druk te geven:

op het drukste uur in 1978 bedroeg in Nederland het aan
tal oproepen per seconde circa 130.
Hen dient hierbij weI te bedenken dat bij het "erendeel
van deze oproepen "eerdere centrales waren betrokken.
[I ER]

De goede werking van de centrale besturing behoeft niet te worden
getest.



4.3 HET VERSLAG

In dit versla~ zal eerst een beschrijving van de PRX/D ~et TCP36 ge
geven worden.
Tijdens het afstuderen ben ik "eer~alen gecon1ronteerd ~et wat het
in ontwikkeling zijn van een systee" betekend.
De diepgang van het onderzoek is in belangrijke "ate bepaald door de
onzekerheden die er ten tijde ervan over de TCP36 bestonden.
Van het aangeven van een concrete oplossing voor het ~estelde pro
blee" kan dan ook geen sprake zijn (tot "ijn ongenoegen overigens).
Uel wordt een beschouwing gegeven waar het raakvlak ~et het te tes
ten object gekozen "oet worden.
Zwaartepunten zijn geworden het onderzoek naar een systee"struktuur
en het operating-syste" van een oproepgenerator.
Ontwerp en realisering zijn logische vervolgen op dit laatste onder
werp.
Voor de lezer die een totaalbeeld wenst te verkrijgen is het hoo1d
stuk ~Realisering~ "inder interessant.

Daar aIle progra""atuur op een z-ao ontwikkelsystee~ is geproduceerd
en o"dat het gebruik daarvan niet in overeenste~~ing was "et hetgeen
"en van dergelijke syste"en "ag verwachten, is daarover een apart
hoofdstuk verschenen.
Tevens ko"en daarin aan de orde de "ogelijkheden die de hogere orde
progra""eertaal PLZSYS biedt voor het produceren van z-aO-progra~"a

tuur.

t,



5. DOE L van de 0 P D R A C H T
=======================================

Ontwerp een schets voor een verkeersgenerator die in staat is Oft de

centrale besturing van de in ontwikkeling zijnde PRX/D telefooncen-

trale te testen op snelheid en geheugengebruik onder vollast-bedrijf

(200 oproepen per seconde).

Gewenst is een architectuur van het systee~ die zodanig ftoet zijn

dat over het gehele belastingsgebied een gunstige baten/kostenver-

houding ontstaat.

Prograftftering dient bij voorkeur in CHILL te geschieden en voor zo-

ver geen coftpiler daarvoor beschikbaar is, in Pascal ot een aanver-

wante hogere orde-taal.



6. P R X I D, T C P 3 6 en 5 P C
==========================================

Ha een overzicht van het PRX/D - TCP36 - concept worden de diverse
blokken uit het bloksche"a behandeld.
Dit hootdstuk kan worden blschouwd als achtergrondin1or"atie yoar
het hootdonderwerp.

6.1 SAKEMVATTIHG

Stored-Progra"-Controll'd - centrales (SPC) waarvan de PRX/D-TCP36
er fen is, kennen een eenvoudige basisstruktuur bestaande uit:

- de periferie waarop de circuits zijn aangesloten
- het schakelnetwerk
- additionele peri1erie ten behoeve van onderhaud en beheer
- de centrale besturing bestaande uit een of "eer krachtige pro-

cessoren (central-control - et)
- een koppeling tussln centrale besturing en de overi~e blokken.

Ken"erk van de PRX/D-TCP36 is het digitale trunknetwlrk (DTH) dat
werkt Ret op TDK-basis geschakelde PCK-highways van 2 01 8 Hb/s.
Een deel van de intelligentie van het systee" is in de Peripheral
Control Do"ains (PCD's) "et Z-80 "icroprocessoren ~erealiselrd.

Elke PCD kan tot 100 E verkeer athandelen en fungeert als uni1or"e
o"zetter tussen vele operationele signalerin~s-stelselsen het uni
for"e berichtenprotocol tusten de centrale besturing en PCB's.
De progra""atuur is hootdzakelijk gerealiseerd in CHILL, de door de
CCITT aanbevolen hogere orde taal voor teleco""unicatie-toepassin~.

Voor de verkeersgenerator is de centrale btsturin~, bestaande uit
"axi"aal 6 processoren TCPJ6, 2 DKA's (direct "e"ory acces) en tot
8 geheugen"odulen van 128KJ6, gekoppeld via een niet-blokkerende ge
heugenschakelaar ("e"ory-switch), kernpunt.
0" beschikbaarheidsredenen zijn de ele"enten van de centrale bestu
ring, het schakelnetwerk en de koppeling dubbel uitgevoerd.



6.2 ALGEHEEN

De introduktie van de eerste door Philips ontwikkelde SPC-centrale
yond plaats in 1973 nadat de Nederlandse PTT in navolging van AT&T
(Afterican Telephony &Tele9raph)weini9 tijd nodig had OM tot invoe
ring van SPC-centrales te besluiten.
Hoftenteel is 20% van de abonneelijnen in Nederland op SPC-centrales
aan9eslotln. rIlE]
In de V5 bedraagt dit cijfer JO% voor centrales, voornaMelijk
van het type (E55).
Als webedenken dat telefonie-apparatuur een levensduur van 60 jaren
of fteer kent, dan is duidelijk welke rol SPC-centrales nu en in de
toekoftst spelen.
De PRX-~faMilie~ is opgebouwd uit twee soorten netwerken:

- PRX/A een analoog netwerk Met reed-relais in de schakel
ftatrices

PRX/D een digitaal netwerk Met Multiplexed PC" geschakeld in
op TDH-basis opererende netwerken.

. De ontwikkeling van de bijbehorende centrale besturing luidt:

- TCP18 dual uitgevoerde processor ftet 18 bits woordlengte
besteftd voor 10-12 cIs ofweI 1000 E,~-15000 abonnee~s

of 1200-2000 trunks
- TCP18 HC bestaande uit een ftasterpaar en slave-processoren

bedoeld voor 25-30 cIs
- TCP36 voor volledige Multiprocessing en ontworpen voor grotere

centrales tot 6 processorparen die tot 200 cIs ftoeten
verwerken

- TCP16 centrale besturing opgebouwd uit een saMenstel van fticro
processoren (distributed control)

Aan de orde is de cOMbinatie PRX/D-TCP36 waarbij hat uitgangspunt is
OM een ftodulaire struktuur te realiseren.l PTll.~3)

Het concept

KenMerk van het PRX/D-TCPJ6 concept is de strikt doorgevoerde Modu
lariteit die het ftogelijk ftaakt OM een eenvoudig blokscheMa van de
centrale te geven.
Onderscheiden worden:

- de centrale besturing Met TCP36
koppeling tussen centrale besturing en de overige delen van de
centrale

- het digitale schakelnetwerk
de periferie die een koppeling vorMt tussen aangesloten cir
cuits en het overige deel van de centrale

- additionele periferie ten behoeve van onderhoud en beheer.
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Fig. 6.1 Block Diagraft of PRX/D - TCP36

B.langrijk verschil A.t voorgaande syste"en is het uniforfte gezicht
dat aile perifere-apparatuur naar de centrale besturing trekt.
Bit kan op efficiente wijze worden gerealiseerd door toepassing yan
Aicroprocessoren die zelfstandig bewerkingen kunnen uityoeren op de
signaleringsinfor"atie.
Baardoor kan de cOAAunicatie tussen periferie en centrale besturing
beperkt gehouden worden.
Voor het transport van deze infor"atie zijn wegen in het netwerk ge
reserveerd.
Ook buiten de centrale besturing 0" kunnen de perifere blokken ",t
elkaar cOAAunicer.n via het Inter-PCD-Channel (IPC).
In de volg.nde paragrafen zal nader op de diyerse blokken worden in
glgaan.



6.3 CENTRALE BESTURING

Het is de taak van de centrale besturing Oft op grond van de uit de
plriferie verkregen infor~atil eln geprograMfteerde aktie te plegen
zoals het instellen van organen en het veranderen van databestanden.
"axiftaal 6 procesorparen In 2 D"A-paren (voorlopig 3 resp. 1) be
nutten een gefteenschappelijk geheugen bestaande uit ftodulen van
128K36 uitbreidbaar tot 2"36.
De toegang Nordt verkregen via een niet-blokkerende geheugenschake
laar.
Elke processor bezit een klein geheugen (1-4K) dat als cache fun
geert.

DMA DMA P
~...,

~. p- - - - -
0 1 0 5

I I I I
M.mary Swi1;ch

....L I
M - - - - - M OF EM

0 7 7

Fig. 6.2 Configuration of Central Control

De cOftftunicatie tussen centrale besturing en perifere blokken vindt
plaats via de D"A~s en ftet hulp van een standaara berichten-protocol
Hierdoor is de CC in staat op een hoger abstractienivo te opereren,
ten gunste van de lagere orde funkties die in de periferie gereali
seerd ftoeten Norden.
In het geheugen zijn cOftftunicatie-gebieden gereserveerd.
De centrale besturing cOftftuniceert fysiek Met de koppeling.
Elke D"A k.nt daaroft ftiniftaal 32 poorten die cOMMunicatie toestaan
ftet evenzovele Central Control Interfaces (CCI~s), de bouNstenen van
de kOPPlli ng.
Elke CeI is ftlt 2 D"A~s verbonden uit oogpunt van beschikbaarheid.
De specificaties van de diverse cOftftunicaie-nivo~s waren ten tijde
van het onderzoek niet bekend.
Berichten Norden verondersteld in onderstaand forMaat te passen.
Elke PCD Nordt door len "TB-besteftling en zijn PCD-nu"fter

, se"ldentificeerd. -"

IPCDnrl LensdDEVnr 1_I_NF_O_~:?AO_]D.INF~Jl....-C_RC_.....I
illES I byte '. I byte 'byte Ibytes

o
:!ubytes

Fig. 6.3 Supposed Message ForMat

Op het laasste abstractie-nivo was bekend dat de bitsnelheid 2 "b/s
zou bedragen.
Er is daarop bij het onderzoek uitgegaan van een verMoede koppeling.
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De pro~ra~"atuur van de centrale besturin~ bestaat uit:

- BASIC Operating SVlteft (BOS),
- Telephony Software Svste" (TSS) en
- Exchange Manageftent Software (EMS).

Hoewel een belangrijk deel van de rekencapaciteit beste"d is vaar
onderhoud en beheerswerk, Yalt dit deel buiten da aktiesteer van
dit onderzoek.
AIleen de zogenaaftde call-processin~ dient ~eaktiveerd te worden.

'AlH EIH. TlJI

~

c
•.ll:
~~----+----

11a) vaste eigentijd,
b) variabele eigentijd,
c) oproep afhandeling,
d) vultijd,
e) operationele ftarge.

De belasting van de centrale besturin~

is opgebouwd a15 Yolgt: l.n 1-,.,..,...".."..,..--.,...----

Fi~.6.4 York Rates
- bhc.iii
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0" overladin~ van de centrale besturing
\~..
\~~ bij druk verkeer tl voarko~en, zijn
~~ d\~ speciale afhoud"aatregelen nadig a~ e

••Iammam \~ te verwerken capaciteit nift te laten
~ ~~_"_T__~__~tE~J afne"en door bijvaorbeeld een teveel

eengebaden le_ aan werk voor ongeslaagde opraepen.
Fig. 6.5 Processor Efficiency

DUidelijk is dat het voor de belastingproet interessantl ~bied in
de oftgeving van de zogenaaftde "axiftuft-Ingineered-Iaad ligt.



6.4 PERIFERIE

De periferie bestaat uit peritere besturingsgebieden (Peripheral
Control DOftains - PCB's), die elk in staat zijn Oft 100 E verkeer
te verwerken, 128 oproepen tegelijk kunnen beheersen en 24 oproe
pen tegelijk kunnen opbouwen.
PCB's dragen zorg voor de 0"zettin9 van de "eest voorkoftende signa
lerings-stelsels naar de gangbare protocolco""unicatie binnen de
TCP36 en vice-versa.
Er bestaan PCD's voor trunks (tot 128) en abonnee's (tot 256) "et
analoge of digitale transftissie, kiesschijf of druktoets, tweedraads
ot vierdraads, DC, AC of E&" signalering en voor-Co"fton Channel si9
nalering.
Ook is voorzien in verwerking van verkeer uit concentrators die bij
voorbeeld in flatgebouwen staan opgesteld •
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Fig. 6.6 Funct10ns of PerIpherals

Centrale rol binnen de PCD vervult de fticroprocessor (peripheral
dOftain controller - PDC).
De capaciteit van een PCD wordt hierdoor bepaald.
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In feite is een PCD een concentrator voor verkeer.
SignaleringsinforRatie wordt,gebundeld over een besturin9skanaal van
64 Kb/s,naar de centrale besturing gezonden via het netwerk en de
koppeling.
In tijdMultiplex worden
signalerings-,besturings-,
en gespreksinforRatie Ret
2 of B Hb/s via het netwerk
vtrwerkt.

Fig. 6.7 Block DiagraM pet .
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PCD~s zijn allen uitgerust
",t een Peripheral DOMain
Switch (PDS),
die als schakelnetwerk
tussen de funktionele een
heden in de PCD en de
koppeling ",t het netwerk
optreedt.

Het Do"ain-to-DTH-Interfacl
(DDI) bundelt 4 kanalen van
2 HB/s tot 2 identieke van
8 HB/s, die aan het dual
uitgevoerde schakelnet
wlrk worden aangeboden.

. De koppeli ng voegt daarbij
nog het besturingskanaal van
de PCO.
De funktionele eenheden in
de PCD co""uniceren recht
streeks (dus niet via de
PDS) ",t de PDC Met 64 KB/s
PCH.

Voorbeelden van dergelijke eenheden zijn:

- CTU~s circuit terMinal units
waaronder - SlI subscriber line interface units

verzorgen tot 32 abonnee~s

- ATI analog trunk interface units
verzorgen tot 32 trunks

- DTI digital trunk interface units
verzorgen 30/24 kanalaals PCH

- SAS signalling and services unit
waarin bijv. - "ultitoonzenders/ontvangers

voor kiesinforMatie uitwisseling
- toongeneratoren voor abonneetonen
- speciale diensten zoals conferen-

tieschakeling

H~t is zelfs "ogelijk de PCD als een kleine autono"e centrale te la
ten werken.
De PDS fungeert dan als schakelnetwerk.
Deze kent 16 PC" 30/32 aansluitingen waarvan er in de PCD 4 gere
serveerd zijn voor de koppeling ",t het schakelnetwerk (DTH).

PCD~s worden uitgerust Ret Z-BO "icroprocessoren, 4K8 PRO"I 60KB RAH
Toepassing van PCD~s in de verkeersgenerator verdient overweging
vanwege het kostenaspect.



6.5 NETUERK

Bestonden er tot voor kort aIleen ruiftteverdeelde schakelnet
werken waarin elke verbindin~ gedurende het ~ehele gesprek ftet be
hulp van schakelaars werd doorgeschakeld en ter beschikkin~ stond,
de ~elnte~reerde technieken hebben het ftogelijk geftaakt OM op eco
noftisch verantwoorde wijze netten van diverse ~roott.s volgens het
tijd-verdeel-ftechanisfte te realiseren.
O"dat een toene"end deel yan het teletonieverkeer reeds ~etranspor

teerd wordt over ge"ultiplexte PCH-kanalen, waardoor geen transtor
"atie naar het frekwentie-doftein "eer hoeft plaats te vinden, biedt
deze techniek goede proposities.
Principe van de netwerken is dat aIle tijdsloten in de inkoftende
TDH-hi~hways elk zolang worden opslagen in buffers tat ze passen in
hit tijdslot van dl gewenste uitgaande highway, die door Middel van
een elektronisch schakelnetwerk gedurende dat tijdslot Met het but
fer van de inko"ende highway wordt doorverbonden.
Ken"erkend voor deze netwerken zijn derhalve:
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Fig. 6.8 TDH Switching Network and Control

- inkoftende highway wordt afgesloten ftet een buffer yoor Ilk
tijdslot

- buffers worden op het gewenste ftOMent geledi9d en de inhoud
wordt via de elektronisch snelschakelende schakelftatrix naar
het uitgangsbuffer van de gewenste uitgaande highway geleid

- de inhoud van het uitgangsbuffer wordt in Yolgorde op de uit
gaande highway ~ezet

- het netwerk is altijd unilateraal (in len richting werkend)
- het netwerk kent aan weerszijden T-trappen een daartussen een

of fteerdere S-trappen die ftet een snelheid schakelen, gelijk
aan de bitsnelheid op de highways (tenzij de PCH-woorden
parallel worden aangeboden/verwerkt.



De PRX/D kent highways van 8 HB/s Het daarop 128 PCH-kanalen van
641<B/s.
Het netwerk schakelt 16 bits parallel, te weten 8 bits voor circuit
gebonden spraakinforAatie en 8 bits voor bijkoHende besturin~sin10r

Aatie.
Voor kleine capaciteit (tot 15 PCD/s) kan volstaan worden Het 4 1
t1"appen.
Uoor Aiddelgrole capaciteit (tot 64 PCD's) bestaat een 1ST confi
guratie.
De grootste capaciteit (tot 500 PCD/s) vereist een TSSSl netwerk.

Het netwerk is OA betrouwbaarheids-redenen gedupliceerd.
De instelling van het netwerk geschiedt door eveneens ~edupliceerd

uitgevoerde Aerkers (DTN-Karkers - DTK). lie ook onder koppeling.

o 128ports

•

•

•

. 63 128 ports

T

•

•

•

s T

Fig. 6.9 ExaHple 01 switching Network



6.6 KOPPELING

De koppeling (Central Control Interface - CCI) beYat vier soorten
eenheden:

- Message Transfer Buffers (HTB~~)

- High/low Speed Utility Interface
- DTN - Harkers (DTH~s)

- Central Clock (CCl>

TesaRen Ret het Central Processing SysteH (CPS) vorHt de koppeling
de Central Control (CC).

~----~ ~----BJ ~

- - - - -

Fig. 6.10 Block DiagraM of Central Control

CCI

-"TB~s vorRen de schakell tussen D"A~s en PCD~s.

HaxiRaal 16 dual "TB~s sluiten enerzijds aan op 2 DHA-paren en an
derzijds op circa 500 PCD-besturingskanalen, waarvan er per "TB 32
ter beschikking staan.
De HTB realiseert teyenl een scheiding tussen de geftultiplexte PCD
kanalen en de ruiftteYerdeelde D"A-kanalen.

-Een ander soort "TB staat ten dienste van de onderhouds- en beheer
apparatuur zoals beeldscherRstations, regeldrukkers, achtergrondge
heugen enz.

-DT"~s YOrRen de koppelingen tussen de adresgeneratoren in het scha
kelnetwerk en het Central Processing SysteM.
De adresgeneratoren hebben betrekking op de Channel- en Spaceswitch
Stores (zie fig 6.8).

-CCl yerzorgt de synchronisatie en het tijdsbeheer van de PCD~s

De standaardfrekwentie bedraagt 8,192 KHz Het een nauwkeurigheid
yan 10exp(-tO) pullen/dag.
Er zijn drie generatoren Ret Meerderheidsbeslisser opgesteld.

De laatste drie genoeRde CCI-unlts zijn voor de verkeersgenerator
van ondergeschikt belang.
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6.7 VOORBEELD OPROEP

OR en indruk te krijgen van de afhandeling van een oproep wordt
als voorbeeld gekozen:

- oproep lokale oorsprong
- Ret lokale besteftfting

otwel een oproep tUlsen twee abonnee~s.

Vele vorRen van protocol len zijn ~ogelijk (zijn nog niet vastge
legd) •
Een andere keuze betrett cORbinaties ftet trunk in en/of uit.
Hiervoor gelden soortgelijke procedures ftet uitzondering van COM
Ron Channel Signalling, waarvan de intorRatie rechtstreeks naar
de centrale besturing wordt geleid via een aparte PCD •
0" aan de kritische tijdseisen te voldoen denkt Men aan een apart
processorpaar voor de verwerking.

op de

DTN

CPS

j-----

CCLlDTIoot" IootTS

Fig. 6.11 Call Exa"ple

-De A-abonnee Coproeper) neeRt
de hoorn van de haak.
Zijn Circuit TerMinal Unit
detekteert de lijntoestands
wijziging (1) en brengt in de
PCD een verbinding (2) tot
stand tussen (3) SAS en abon
neelijn, waarop kiestoon wordt
gezet.
De kiesintorftatieontvangers
van SAS zijn alert.

-Zodra hat eerste cijfer wordt
ontvlngen , wordt de kiestoon
weggenoMen en een eerste be-

, richt aan de CC verzonden in
clusiet het eerste cijter (4).
Dit geschiedt via het voorge
legde besturingskanaal via DTH
en ItTB

-De CC onderzoekt de status van
de abonnee en geeft de PCD op
dracht Oft de oproep verder in
behandeling te neften.
Tevens deelt hij de wens Mee
of hij Reerdere cijfers tege
lijk ot atzonderlijk wil ont
vangen. Ook een oproepidenti
ficatie wordt geleverd (5).

-Zodra er op deze wijze voldoende kiesintorRatie in de CC is
gearriveerd, pleegt deze translatie en analyse,
waarna het netwerk opdracht krijgt tot voorbereiding van een ver
binding tussen twee PCD~s (6).
De A-PCD ontvangt taritieringsinforftatie.

-De CC geeft de B-PCD opdracht OR de
B-abonnee weksignaal te geven en uit SAS (7)
zojuist gelegde verbinding ",t de A-PCD,beltoon.
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Na een sURRiere beschrijving van de akties die binnen de
PRX/D-TCP36 worden gepleegd tijdens de verwerking van een oproep,
voigt een uiteenzetting over de representatie van de procestoe-
standen. Een voorbeeld:
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-Zodra de D-abonnee de hoarn opnee"t, wordt door de B-PCB het wek
signaal en de wektoan weggenaften en de circuits gekoppeld (8).
Aan de CC wardt de geslaagde aproep "eegedeeld.

-Het neerleggen van een der abonnee's resulteert op een soortgelijke
wijze in het afbreken van de verbinding.

De CeITT heeft in de Z-reco""endations (Z 101 - 104) vastgelegd
hoe procestoestandln en coftftunicatie tussen processen dienen te
worden blschreven.
"In kent de volgende syftbolenl

state

incoft"ing ftessage > l] 0 > autgoing "5g
internal internal

incoftfting "essage > >outgoing "sg
external external

<>task decision

Fig. 6.12 CCITT Sy"bols

Voor de apeenvolging5-eiseD.van de blokken wordt· naar Z101 ver
wizen.
Oftdat de toestandsdiagraftftln ten tijde van het onderzoek niet ge
definiierd waren, is uitgegaan van een basisftodel, zoals dat waar
schijnlijk gerealiseerd wordt.
Hit signaal-coftftunicatie-diagraA is als voIgt:

arbiter
control unit for
called terminal terminal

seize seize seize
acceDt release accept

clear FW
clear FW

answer
clear BW

clear BW
'---l

subsequent
si91l1l~s,__ _

called
terminal

gg

arbiter

Fig. 6.13 Functional Signals

-
.-- seize seize seize seize -

accept calling accept/reject release called accept
control control

4----. unit Ioe-- - - - - - -- .... unit .---- ..
'-- subsequent subsequent subsequent '--

signals si nals si nals
calling
terminal

AIleen Clear-Forward/Backward verdient nag enige toelichting:
deze signalen geven opdracht 0" de gelegde verbinding in de aan
gegeven richting af te breken.~I~
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Het toestands-diagra" voor de A-abonnee ziet er als Yolgt uit:

,-----------------,-----------------A
I
I
I

--------. I
I I
I I
I I
I I

accept < I
I I
t- .!

Fig. 6.14 State Diagra" Call Handling

In werkelijkhlid zal het diagra" geco"pliceerder zijn, vanwege
tijdsli"ieten die foutsituaties slechts kort toestaan.
Het systee" is zodanig opgezet dat een atbreekco""ando "et hoge
waarschijnlijkheid wordt uitgevoerd.
Mocht een pcn echter geen zinnige co""unicatie "et de CC opleve
ren, dan wordt de betreffende PCB in de ERROR-state geboekt.
Er bestaan "eerdere toestandsdiagra""en voor .lke soort verkeer.
Het toestandsdiagra" van een pcn zelf kan er bijvoorbeeld als
voIgt ui tzien:

Fig. 6.15 State Diagra" ot PCD

Nu is duidelijk dat deze tunktionele opdeling vele parallelle pro
cessen in de CC ten gevolge heeft.
Door de berichtln tin behoeve van de deelprocessen, in wachtrijen
voor athandeling door een processor te plaatsen,onstaat een uitge
breid wachttijd"odel.
Ueliswaar kunnen op delen van dit "odel, si"ulatietechnieken wor
den toegepast (denk aan GPSS), het totale systee~ zal slechts in
werkelijkheid getoetst kunnen worden, onder andere "et een ver-L .&. __



De pragra"~atuur van de TCP36 is anderverdeeld in

- het Basic Operating Systee~ (BOS)
- het Telephony Softwlre Systee~ (TSS)
- het Exchange "anage"en~ Systee~ (E"S).

TSS

I TOS

BOS

EMS

Bos heeft als haofdtaak het efficif§nt
gebruik van het central processing sys
t,", terwijl TSS dl eigenschappen die
BOS levert, benut in een o"geving die
op telefoni, geariinteerd is, gebruik
"akend van een speciaal dienstlnplkket
genaa"d Telephony Application Facili
ties <TAF).

AIle pragra"~atuur is geschreven in
CHILL ",t uitzondering van de frekwent
gebruikte "odulen die in asse~bly of in
"icroprogra""a's gecodeerd zijn.
Voor de belastingproef zal TSS het test
gebied vor"en.

Fig. 6.16 CC - Software

BOS

BOS beheert de apparatuur van de centrale besturing, de pragra"~a

tuur en creiert een Yirtuele "Ichine yoor 105 en E"S.
Voorbeelden yan BOS-faciliteiten zijn: -----------

- procesbeheer ~et pri~itieven

"echanis"1 yoor:
praces-toestanden
b,richtenca~"unicatie

proces-synchranisatie
scheduling (ti~e-5Iicing)

dispatching
- geheuglnbeheer "et pri"itie

ven-"echanis"e 0" vrije
geheugengebieden effektief
te benutten

- 110 b,richten-afhandeling in
sa"enwerking "et de hoofd
processor voor berichten
transport tussen PCD's en
centrale besturing

- protektie-"echanis"e voor
wijzigingen in de databestanden

- onderhoud en bewakingsbeheer ftet foutdetektie
- "ens-"achinl behelr voor sa"enwerking Net eln

nicatie-stations
- software configuration ~anage~ent voor laden, wijzigen en

uitbreiden van "odulen.
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De hoofdtaken van lSS zijn

- oproepafhandeling
- Yerkeersbeheer (Meting,routerin~, alarMering enz.)
- netwerkbeheer (instelling, foutafhandeling, test enz.)

Deze taken worden gerealiseerd ftet hulp van de lAF.
Binnen TOS Yindt het b.heer plaats van de telefonie-data-base.
De oproepprotocollen ligg.n binnen TAF b.sloten.
De oproepafhandeling kent twee processen naftelijk een voor de op
ro.pende kant en een yoor de opgeroepen zijde.
De processen cOftftuniceren ftet elkaar en ftet de PCD~s via facili
teiten yan BOS.
Aan zo~n proces worden drie geheu~en~ebieden toegekend:

- process control block voor a1geMene data
- call registlr yoor Yerbindin~sgebonden data (routeringsinfo)
- stack als dyna~isch werkgebied.

In de TCP36 blstaat het call-re~ilter alleen ~edurende de opbouwfase
yan d. Ylrbinding.
De stack wordt aileen toegewezen in de zo~enaaMde run-state.
Het process control block behoort bij het proces (ver~llijk ftet de
process-descriptor).

POS

Binnen de PCD~s is sprake van het Peripheral Operatin9 SysteM (POS),
dat Yergelijkbaar is ~.t BOS in de CC.
Belangrijke faciliteit van POS is de berichten-coM~unicatie.

Uoorbeeld yan een trunk-afhandeling geeft fi~uur 6.18.

LINE SIGNALS BUILD UP
SIGNALS

t t
HARDWARE

UILD UP
IGNALLING
software

~f/
TRUNK HANDLING

software

ME~SA6E COMMUNIC.

t
MESSAGES TO I FROM CC

Fi~. 6.18 Functional Dia9raM Trunk Handlin~

Aan POS wordt dan de trunkhandlin9-software ~ekopp.ld die cOMMuni
ceert ~et:

- line signalling software
- build-up si~nallin9 software
- peripheral-doMain-switch softyare

Procesten in de drie laatst~enoeftde pakketen coftMuniceren recht
streeks ~et de hardware in de PCD.
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CC

Peripheral Control Domain

PCD

-BOS interface

CC- HWJSW. interface --

PCD HW/SW

POS

standard
telephony_ ~=~=~==*===:;==::;::=:::;:====;==;~=:::;====3
and system
messages

lOS interface-
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7. V E R K E E R S G E HER A TOR
==========================================

In dit hoofdstuk wordt behandeld wat het onderzoek Oft het gewenste
doel te bereiken, heeft opgeleverd.
Vervolgens wordt een ontwerp-voorstel behandeld waarin het belang
rijkste blok, te weten de oproepgenerator nader wordt uitgewerkt.
Vanwege de beschikbare tijd zijn de overige delen van het systee~

slechts kort beschouwd.
Accent lag op de bouw van een operating-systeft, waarin de gebruiker
zijn telefonie-applicatie kan iftpleftenteren.
Het hoofdstuk "Realisering" betrett tenslotte de data-base en de
prograftftatuur van het operating-systeft.

Oft de centrale besturing van de PRX/D-TCP36 onder yollast te testen
op geheugengebruik en snelheid, kan het beste een generator worden
gebouwd die aansluit op het berichtenkanaal tussen koppeling en
central-processing-systeft van de PRX.
De last kan worden opgedeeld in:

- netwerk-besturings-last
- oproepgeneratie en -afhandeling

Het blijkt niet bezwaarlijk Oft de oproepathandeling gesplitst te la
ten afhandelen in autonofte oproepgeneratoren.
Berekend kan worden dat een cantiguratie "et 16 oproepgeneratoren
die elk 16 oproepen kunnen afhandelen, realistisch is.
Voor ftetingen aan het verkeer kan gebruik ge"aakt worden van de
voorzieningen die het PRX-systeeft biedt.

Voor de besturing dient een "odule ontworpen te worden, waaraan
enkele eisen ten aanzien van ftens-ftachine-coft"unicatie zijn te
shUn.

Voor de op~oep-generator wardt een operating systeft ontwikkeld,
waarin processen op tifte-sJice-basis aan bad ko"en.
Toepassing van hetftodulaire "ARC - systee" is als voorbeeld gekozen.
Er is uitgegaan van een fictieve koppeling op het gekozen raakvlak
ftet de PRX.
Oft de geheugenbehoefte van de verkeersgeneratar te beperken, worden
oproepen verondersteld een ftiniftale gespreksduur te bezitten, het
geen niet bezwaarlijk is voor de test.

NS • • •

SYSCO

• •• CG

Fi •. 7.1

TAP

~c:D MOO

YOU PAP PG
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7.2 ONDERZOEK VERKEERS-GENERATDR

De vraag, hoe een systee" op te zetten dat aan de gestelde eisen
voldoet, kan in deelvragen worden gesplitst.
De eis luidde een verkeers-generator voor 200 oproepen per seconde
te ontwerpen voor de centrale besturing van de PRXJD - TCP36.

- Uat dient er gegenereerd te worden 1
- Uaar wordt het RAAKVLAK Met de centrale gekozen 1
- Hoe is een gunstige verdeling van de funktionele blokken

te verkrijgen, zodat een tlexibel en uitbreidbaar systeeM
ontstaat (ARCHITECTUUR) ?

- Het welke BOUUSTENEN van de elektronica en inforftatica
kan de generator het beste worden gerealiseerd 1
Uelke eisen ten aanzien van de HENS-HACHINE-SAHEHUERKING
ftogen er worden gesteld ?

Bovenverftelde onderwerpen worden niet uitputtend behandeld.
Door het kiezen van een fteer direkte benadering, was het Mogelijk
Oft enige ervaring op te doen in het toepassen van de geleerde
technieken op het gebied van operating-systeMs.
In verband ftet de beschikbare tijd, is het accent gelegd op het
operating-systeft van de oproep-generator als belangrijkste blok in
het systUft.--------------
7.2.1 WAT TE GENEREREN ?

Ue volgen de inforMatieatrooft tussen bron en besteMfting.
Ais bron van telefonieverkeer zijn hootdzakelijk abonnee~s aan te
wijzen.
Via hun aansluiting ftaken zij aan de centrale hun wens kenbaar,
wachten op verbinding, coftftuniceren en geven de verbinding weer vrij
De infoftatieoverdracht is te splitsen in:

1. lijnsignalering
2. opbouwsignalering
3. spraak en sinds kort ook data
4. besturingsinforMatie

Lijnsignalering is noodzakelijk voor het bewaken van de lijn en het
toewijzen van verbindsftiddelen, hoofdzakelijk kiezerapparatuur.
Opbouwsignalering is bepalend voor de routering en toewijzing van
schakelftiddelen.
Beide signaleringen liggen goeddeels vast in binnen de CCITT over
eengekoften protocol len.
Hoe willekeurig abonneegedrag ook ftag zijn, het past binnen zo'n
protocol, dat per land en per centrale kan verschillen.
Spraak is onbepaald van inhoud en voor de generator zi-in aIleen de
houdtijdkarakteristieken van belang.
Besturingssignalen spelen binnen de centrale een rol en dragen
bij tot 30ede werking van het geheel.
Zodra de generator niet Meer op de periferie van de centrale wordt
aangesloten, hebben we ftet deze signal en van doen.
Een deel van de PRX/D dient dan te worden gesiMuleerd (het ftodel
ftoet dan weI bekend zijn).
Door strategische raakvlakken te kiezen kan deze categorie signalen
beperkt gehouden worden.
Uel dient de centrale op dat raakvlak een beeld te zien, zoals dat
in werkelijkheid optreedt.
Dit houdt in gesiftuleerde PRXJD-apparatuul' Met daarop aangesloten
gesiftuleerde abonnees die realistisch en l'egelbaar verkeer plegen.
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Het zal niet nodig zijn Oft aIle "ogelijke oproepprotocollen na te
boohen.
De generator hoeft iftfters de goede funktionele werking van de PRX/D
niet te testen.
Uel is het gewenst Oft fteerdere protocollen, die overigens weI per
abonnee vastliggen, toe te staan. Figuur 7.2 geeft 20'n protocol.
Zie ook in de bijlagen.[BIz.ll~

A-PCD CC

.1 ~--~

B-PCD

Fig. 7.2 Si"plified Message Flow between PCD's



KenRerk binnen elk protocol Aoet dan wei de volgende rORpprocedure
zijn:

abonnee A abonnee B

1• neeltt hoorn op

2. wacht op kiestoon

3. kiest

4. wacht op verbinding ••••••••••krijgt weksi9naal

5. wacht op verbinding • •••••••••wacht

6. wacht op verbinding ..........nee"t hoorn op

7. WIcht (coRftuniceert> ••••••••••wacht (coAAuniceert>

8. hoort bezettoon

9. wacht

10. legt hoorn neer

••••••••••1.9t hoorn neer

punt 7 is afwezi9 indien B abonnee bezet
punt 8,9,10 kunnen warden oltgewisseld indien A abonnee eer
neerlegt

KenRerken van de bran zijn:

1. inter arrival tifte (IAT> val de oproepen
2. percentage afbrekers in kiesprocedure en

de kiestijdverdelinglkarakteristieken.
3. gesprektijdverdeling ook wei houdtijdverdeling
4. percentage geslaagde oproepen ten opzichte van

dl niet geslaagde oproepen Itet all voornaaftste
oorzaken: verkeerd nUftAer, abonnee bezet of
niet bereikbaar en congestie.

Oftdat de centrale besturing nauwelijks wordt belast door de houd
tijd (aileen kostenregiltratie>, lijkt het toegestaan OR in de
generator dlze tijd zeer kort te ftaken.
Later zal blijken dat deze veronderstellin9 aileen betrekkin9 heeft
op de rekentijd van de centrale besturing.

-- _.,
Reeds-eerder is opge"erkt dat abonnees de bron van aile telefonie
verkeer zijn.
Door hun gedrag te si"uleren en af te beelden op funkties die delen
van het telefoniestelsel voorstellen, kan op elk snijvlak
het gewenste gedrag worden geleverd.
Voordeel hiervan is dat een wijzi~ing in het "odel eenvoudi~ en in
nauwe relatie "et de werkelijkheid kan worden aangebracht.
Nadeel is de co"plexe struktuur.
Een andere oplossing is Oft het gedrag op het raakvlak zo direkt MO

gelijk te si"uleren hetgeen weI een goede para"eterkennis van het
gedrag op dat raakvlak verondersteld.



SIM SIM

,------
I SIM

PRX

Fig. 7.3 Functional Division of Siftulation fig.7.4 Direct Method

Eerstgenoeftde ftethode biedt een grotere flexibiliteit ten aanzien
van wijzigingen en aanvullingen.
Elk afbeeldin9sblok in de figuur stelt een fysieke eenheid in de
praktijk voar (tandeftcentrale, concentrator e.d.).

Siftulator

Een algefteen schefta van een si~ulator gee1t 1iguur 7.5.

~event distribution
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CC~ msg and
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I \ /
gather .......
testdata ",

I

Fig. 7.5 General Diagraft of Si~ulator



Op ~rond van een ~egeven verdeling van gebeurtenissen wordt ftet hulp
van een randoftgenerator een gebeurtenis (start nieuwe oproep) ~e

creeerd.
De opdracht ftet het tijdstip van ~eboorte worden in een wachtrij ge
zet voor afhandeling.
De aktie-pleger handelt volgens een bepaalde strate~ie de taken af.
Het tijdstip van in-behandeling-neften wordt op~eslagen.

De opgedragen taak leidt tot het wijzigen van toestanden in het sys
teeft, hetgeen aanleiding geeft tot het verzenden van berichten naar
het te testen objekt, dat daardoor eveneens toestandswijzigingen zal
ondergaan.
Oft uit fteerdere ftogelijke toestandswijzigingen te kiezen, wordt weer
een rand Oft generator toegepast.
Berichten die van het te testen objekt terugkoften, geven aanleiding
tot het verrichten van nieuwe taken, die evenals de begintaak, in de
wachtrij voor afhandeling worden gezet.
Tegelijkertijd worden testgegevens verzafteld en naar een geheugen
ftediuft verzonden.
De volgende taak kan worden verricht.

Konklusies

Abonneegedrag is de bron van aIle telefonieverkeer. Zijn hande
lingen zijn goed bekend en kunnen goed worden nagebootst.
Door afbeelding van dit gedrag op aIle processen tussen abonnee en
raakvlak ftet het te testen objekt, kan een flexibele siftulatie wor
den verkregen.
Voorlopig ftag het abonneegedrag in een eenvoudig protocol worden
gevat, er dient rekening ftet fteerdere protocol len te worden gehou
den.
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7.2.2 YAAR HET RAAKVLAK TE KIEZEN 1

Een blik op het bloksche~a

van de centrale leert dat
er "eerdere snijvlakken in
de centrale zijn aan te
geven zodanig dat een "ini
"U" aan besturingsinfor"a
tie behoeft te worden ver
werkt.
De keuze van het snijvlak
bepaalt tevens welke objec
ten in de centrale dienen
te worden gesi"uleerd.
Uit het bloksche"a volgen
vier logische raakvlakken:

1• peri ferie - lijnen
2a. periferie - netwerk
2b. netwerk - koppeli ng
3. koppeling - centrale

besturing
4. geheugen-

schakelaar -TCP36

Ken"erken van deze raak
vlakken zijn de volgende.

-
Pc DTND.

s

- .....---
\

1

2'.
~

2b,

CCI I
~

3,

1 4 ) GPS < I
Fig. 7.6 Interaction area~s

ad 1 Onafhankelijkheid van het te testen objekt "aakt universeel ge
bruik van de tester "ogelijk. Dit is realiseerbaar oftdat juist dit
scheidingsvlak door de CCITT goed is gedefinieerd in weliswaar ver
scheidene signaleringsstelsels.
Reeds eerder is opge"erkt dat de "ethode van spraakoverdracht (bij
voorbeeld PC" of analoog) niet van belang is.
Er bestaat reeds apparatuur die tot 8 oproepen per seconde kan af
handelen. Een aldus gekozen raakvlak zou een te kostbare oplossing
worden, die faciliteiten zou bieden waarvoor geen belangstelling
bestaat.
Hadeel is voorts, dat een co"pleet uitgevoerde centrale ftoet worden
opgezet.

VOOR
- para"eters goed bekend
- te si"uleren proces is

goed bekend
- universeel testapparaat

TEGEH
- gedetailleerdheid van de si"ulatie

is te groot
- o"vangrijke testopstelling
- co"plete centrale installeren

ad 2 Aansluiting op het raakvlak tussen periferie en netwerk bete
kent si"ulatie van PCD~s en houdt voorts in COftftunicatie via een
protocol waarbinnen aIle signaleringsstels zijn gevat. Dit houdt een
sterke vereenvoudiging in ten opzichte van de eerstgenoeftde oplos
sing.
Voor een realistische belasting is het vereist 0" evenveel kanalen
als er PCD~s zijn, aan te sturen.
Dit kan een aan"erkelijke werklast geven te"eer daar de CO"ftunicatie
over de kanalen TDH is gekozen vanwege het netwerk.
De raakvlakken a en b zijn funktioneel gelijkwaardig, daar het net
werk verondersteld "ag worden de infor"atie ongewijzigd door te ge
yen "et als enige eigenschap een geringe vertraging.
Vlak b verdient dan 0" installatieredenen de voorkeur.



TEGEN
- veel cOft~unicatiekanalen (500)
- TDH geeft extra werk
- indien er ~eerdere typen PCD's

bestaan, dan oak ~eerdere typen
ftodulen noodzakelijk

VOOR
- standaardberichtenprotocol
- "odulair
- afbeelding van abonneegedrag

is nog eenvoudig te si"uleren
- trans"issiesnelheid is geschikt

voor fticroprocessorverwerking

ad 3 Koppeling op het vlak tussen Central-Contra I-Interface en cen
trale besturing heeft als voordeel dat de co~ftunicatiekanalen op dit
vlak weer ruiftteverdeeld zijn opgebouwd.
De CCI heeft ook een bundeling van PCD-besturingskanalen gereali
seerd, waardoor het aantal kanalen is teru9gebracht tot 32 (dual).
Consequentie is dat de transportsnelheid is opgevoerd tot 8 "bit per
seconde. Dit is te snel voor fticroprocessorverwerking.
AIleen het voor de test wezenlijke deel van de PRXJD hoeft te worden
geinstalleerd.

VOOR
- installatie van aIleen het we

zenlijke deel van de PRXJD
- rui"teverdeelde kanalen
- ftogelijkheid tot verwerking

van elk kanaal door een test
ftoduul

TEGEN
- trans~issiesnelheid hoog voor

fticroprocessorverwerking
- siftulatie van PCD's en CeI zal

coftplex worden
- para~eters van te si~uleren delen

nog niet bekend

ad 4 Een theoretische ~ogelijkheid is aansluiting op de bus van de
TCP36.De tester zal een spiegelbeeld van het te testen object kunnen
zijn waarbij de vraag opdoeftt of de software daarvoor niet ingewik
Kelder is dan die van de centrale zelf.
In feite wordt hier dus niet het resultaat van het abonneegedrag ge
siftuleerd, ftaar een tande" van het te testen proces.
Hadeel is dan weI dat de veronderstelling-en die bij de bouw van de
centrale zijn geftaakt, worden aangenoften juist te zijn.
Voorts zal er geringe kennis bestaan over de parafteters van het te
siftuleren proces zolang als de centrale niet operationeel is.
Hierdoor verliest de test een groot deel van zijn betrouwbaarheid.
Een probleeft vorftt nog het geheugengebruik.
Tester en TCP36 kunnen op drie "anieren van dat geheugen gebruik
ftaken: -fysiek gescheiden geheugens

-gezaftelijk gebruik
-opgedeeld gebruik van fysiek ge~eenschappelijk geheugen.

De be1nvloeding van het gedrag in de werkelijkheid zal voor elk
van de oplossingen anders zijn.
Voordeel van deze ftethode is dat de toepassing van de duale versie
van de TCP36 die in elk systeeft voorhanden is, ftogelijk is.
Een aanzienlijke kostenbesparing op apparatuur en het vergaren van
bijbehorende kennis is het resultaat.
Onderzocht zal "oeten worden of de duale versie autonoo~ kan werken
"et een van de verftelde geheugentechnieken.

VOOR
- gebruik TCP36-dual ftogelijk

kostenbesparing op kennis en
apparatuur

- geringe installatiewerkzaa"
heden

TEGEN
- ~odel slecht bekend
- ingewikkeld ~odel

- geringere besturings~0gelijkheid

zeer specifiek testgereedschap
- betrouwbaarheid van de test is

afhankelijk van het te testen
objekt



KOHKLUSIE

Afhankelijk van de uitgan9spunten die ften aanhan9t zullen verschil
lende oplossingen de voorkeur verdienen.
Kiest ften voor een sterk "odulair systee" "et veel gelijke "odulen,
dan is een koppeling zo dicht ftogelijk bij de abonnee gewenst.
Ueegt echter een ftiniftale installatie , d.w.z. het testen van alleen
het wezenlijke deel van de centrale zwaar, dan volgt hieruit een
raakvlak dicht bij de TCP36. De vraag in hoeverre andere atdelingen
dan de processorgroep belangstelling voor zo~n tester hebben bepaalt
dan ftede de keuze.
In het kader van het afstuderen past het zoeken naar een antwoord op
deze vraag ftinder.
Voor het afstudeeronderwerp is het raakvlak tussen koppelin9 en cen
trale besturing het fteest interessant

- beperkt aantal kanalen
- ruiftteverdeeld transport
- ftodulaire struktuur 90ed ftogelijk
- na definitie van de koppelin9 onstaat een redelijke "ate

van onafhankelijkheid voor wijzi9ingen in zowel de centrale
besturing als in de werkwijze van de PCD~s.

Vooral het laatstgenoeftde punt is voor de voort9ang van kortlopend
onderzoek belangrijk,oftdat de PRX/D aan een nog storftachtige ontwik
keling bloot staat.
Oft deze redenen is gekozen voor verdieping van het onderzoek in deze
richting.



7.2.3 ARCHITECTUUR

Voornaa"ste doe len van de architectuur zlJn naast het realiseren
van de gewenste funkties, het scheppen van een ~odulaire en fle~i

bele struktuur.
Daar"ee wordt bedoeld een opzet ~et in funktie verdeelde blokken
die eenvoudig zijn uit te wisselen en zodani~, dat uitbreidingen
zonder de opzet van het systee" te hoeven wijzi~en, kunnen worden
aangebracht.
De "odulariteitseis en de voordelen van toepassin~ van "icroproces
soren, leidt al snel tot de gedachte 0" de afhandelin~ van de werk
last te splitsen in hoeveelheden die door een oproep~enerator (Call
Generator - CG> kan worden verwerkt.
Deze generatoren kunnen worden aan~esloten op de berichtenkanalen
die naar de PCD~s leiden, of die naar groepen van PCD~s leiden.
Een centrale bus waarover al het berichtenverkeer gaat, dat voor de
PCD~s weer wordt uitgesplitst, houdt het gevaar van con~estie in.

Niet aIleen het oproepverkeer dient nagebootst te worden, ook de
organen van het schakelnetwerk leveren een belasting voor de centra
le besturing.
Integratie van deze funk tie in de oproepgenerator biedt geen voorde
len, zodat aparte "odulen worden geprojekteerd (Network - Si"ulator
- NS>.

0" zo efficient "ogelijk te kunnen werken, dient uitwisseling van
gegevens tussen de "odulen tot het uiterste beperkt te worden.
Een zo groot "ogelijke autonOftic van de "odulen verdient derhalve
de voorkeur.
Ten "inste voor systee"-beheer en "ens-"achine-sa"enwerking, zal een
centraal besturings-orgaan (Syste"-Control - SYSCO> ontworpen "oeten
worden.
In een configuratie "et "eerdere "odulen is het ondoenlijk 0" apart
"et elk "oduul te "oeten co""uniceren.

Het verza"elen van gegevens, de opslag van non-resident-software
en reparatie-progra""atuur, vereist achter~rondgeheugen.

In aan"erking ko"en:
- floppy-disc
- hard-disc
- regeldrukker
- "ag-tape

3~5 KB
6 HB

O"dat de TCP36 zelf een verkeersregistratie kent en slechts een
klein deel van het verkeer gevolgd hoeft te worden, lijkt een een
voudig opslag"ediu" de voorkeur te verdienen.

Het gegevensbestand kan centraal of gespreid worden opgeslagen.
Een groot centraal geheugen is econo"isch realiseerbaar en in de ge
wenste grootte te verkrijgen, "aar heeft als nadeel congestie op de
data-bus.
Ook brengt dit de eis van beperkte 1/0 in gevaar.
Gespreide data-bestanden worden in hun o"vang beperkt door de "icro
processor-keuze (64 kB) en vergen voorzieningen voor het real-tiMe
wijzigen van de inhoud.
De duplicatiefaktor zal groter zijn.



o
De eis van beperkte I/O kan ~et dyna~ische lastregeling worden ge
cOftbineerd, door in het Systeeft-Controle-ftoduul (SYSCO) te bepalen
welke oproepgenerator een oproep dient te starten.
Zowel korte terftijngedrag als gedrag op lange ter~ijn is een taak
voor SYSCO (inter-arrival-tifte verdeling versus verloop van de
verkeersdrukte).
Bit kan het eenvoudigst geschieden op interrupt-basis.
SYSCO geeft de betreffende oproepgenerator een oproepinterrupt.
Hierdoor ontstaat tevens de ftogelijkheid o~ oproepen op ~eerdere

generatoren ftin of fteer gesynchroniseerd te starten.
CG's worden ftet deze werkwijze ontlast van de bepaling van de oproep
tijdstippen op b~sis van de opgegeven verdelings1unktie.

Aldus ontstaat het volgende systee~:

TG

•

CG

SYSeD

IS

Fig. 7.7 Block Diagraft of Traffic - Generator
with Central Processing Systeft



7.2.4 OPERATING SYSTEMS

Het operating syste~ is een progra~~a dat zorg draagt voor afhande
ling van de verlangde taken vol gens de gegeven specificaties.
Fig.7.S geeft een overzicht van de apparatuur waarop het operating
systeft het beheer voert en fig.7.9 de funkties ervan.[llO}

... ... ... c:'"c: .. c: c: oc:
~E 51" .... .- ..-E.. E uE
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Bare machine

Fig. 7.8 Basic Co~puter Hardware Fig. 7.9 OS Functions

Itodes
De processor wordt niet aIleen benut door de gebruiker die zlJn ta
ken in de vorft van prograftftatuur en een data-base aanbiedt.
Ook de ftonitor die het beheer voert over het systee", ~aakt ervan
gebruik.
Daarvoor heeft de ftonitor faciliteiten nodi~ die aan heft zijn voor
behouden.
De situatie waarin van dergelijke faciliteiten gebruik geftaakt ~ag

worden is "supervisorftode" genoeftd.
De situatie waarin de gebruiker toegang heeft tot de processor is
genaaftd "userftode".

Itultiprograftftering
Het systeeft is niet opgezet 0" slechts een proces per keer af te
handelen.
Vaak zullen fteerdere processen siftultaan ~oeten worden uitgevoerd
Oft aan de opgelegde real-tifte-eisen te voldoen.
Ook wordt een betere benutting van de processor en een ~eer gelijk
ftatige I/O-strooft verkregen.
De techniek die deze werkwijze ftogelijk ftaakt noe~t ~en ~ultipro

graftftering.
Processen worden onderbroken Oft processen ~et een hogere prioriteit
af te kunnen handelen.
De ftonitor stelt de prioriteit vast.



l1ultiprocessing
Staan er "eerdere processoren ter beschikking 0" de aanvoerstroo~

yan taken te Yervullen, dan spreekt "en van Multiprocessing.
Elke processor krijgt uit een pool yan taken, de fteest geschikte
toegewezen.

Kritieke sekties
Hultiprograftftering en Multiprocessing kunnen proble~en opleveren,
indien taken dezelfde hulpftiddelen behoeven (apparatuur of data
bestand).
Het gevaar yoor dead-lock bestaat.[HANJ
Dijkstra [DIJJ geeft een ~echaniek o~ deze situaties te voorko~en

"iddels zijn P(robeer) en V(erlaat)-priftitieven.
Een andere oplossing bestaat uit het getorceerd verwijderen van een
concurrerend proces.
In elk geval dienen se"aforen aan te geven of het betretfende hulp
ftiddel reeds in gebruik is door een proces of niet, ook al is het
proces tijdelijk onderbroken (een situatie waarin een hUlp~iddel

fteerdere processen tegelijk kan toestaan is ~et de P/V-operaties
"ogelijk doch buiten beschouwing gelaten).
Delen van de progra"ftatuur waarin deze situatie Yoorko"t, noe~t ~en

kritieke sekties.
Het is zaak deze sekties zo klein ~ogelijk te houden.

Section

}

Critical
IKtlOfl
within tM

'----r----' proceD

Section

Secti oni ng [w I E]



Schedulin~
De vraag noe de onderlin~e prioriteiten van de processen lig~en,
worden door de scheduler beantwoord.
Processen kunnen door hun oorspron~ een bepaalde prioriteit toegewe
zen krijgen, (bijv. oproep-processen hebben een hoge prioriteit dan
Reet-processen).
In periodes van zware belasting, zou dit betekenen dat lage-priori
teits-processen (lp) niet aan bod zouden kaRen.
Een strategie waarbinnen prioriteiten oplopen Ret het toen"enen van
de wacht-tijd, kORt veel voor.
Een gebruikelijke Rethode is 0" Reerdere proces-wachtrijen ~et oplo
pende prioriteit te cre~ren.

Regel"atig krijgt elke wachtrij processol'tijd toegewezen.
Binnen deze wachtrijen past "en veelal FIFO (first in first out)
strategie toe.
Een goede realiseringsRogelijkheid is het Round-Robin "echaniek.

II

lit -+-+-~
y/M--------~

Fig. 7.11 Round Robin

De W1Jzers naar de wachtende processen worden in een cyclisch buffer
guet.
Het ftechaniek laat een snelle ftanipulatie toe, "aar bij overbelas
ting van het buffer stort het systeeft ineen (buffer vol). [HANJ
Voor een laboratoriuft-testapparaat als de verkeers-generator, is dit
geen bezwaar, ftits het buffer off-line vergroot ~an worden.
NB.Een veel voor~oftende ftethode van task-queuing is de volgende.
Binnenko"ende berichten voor te starten taken van processen worden
ftet relevante gegevens in een geheugengebied genaa"d "hopper" gezet.
Deze hoppers worden dan in wachtrijen gezet. [TAKJblz.30

Tifteslici ng
De processortijd die aan een proces of ~roepen van processen kan
worden toegewezen, kan vast of variabel zijn.
Het tijdsleuf-principe wijst een bepaalde tijd toe, waarna het pro
ces, indien niet voltooid, weer naar de wachtrij wordt verwezen.
Oft de eigen-tijd te reduceren, is het wenselijk de sleuftijd z6 te
kiezen dat een proces of een taak van het proces kan worden voltooid
(ftits korte taken).
Processen of taken die voltooid zijn, stellen hun tijd beschikbaar
aan de dispatcher die het volgende proces gereed geftaakt heeft.

De processen van de verkeers-generator zijn onder te verdelen in:
tijdkritisch (1/0)

- oproepprocessen <
"inder tijdkritisch (verwerking)

{

diagnose
- bijzondere processen "eting

enzoVQorts



naar dat adres
voor de interruptaktie is een
red-aktie nadig voor de regis
terinhouden

- beveiliging tegen het spring
en naar verbaden gebieden is
gewenst

o
Het ZlJn vooral de processen die ca~ftunicatie ~et de buitenwereld
voeren die de prioriteitsvolgorde verstoren.
Dp willekeurige ftoftenten ftoet zo'n praces verwerkt kunnen worden.
Hechanieken voor dergelijke tijdkritische pracessen zijn:

- pollen
- scannen
- interrupt

Pollen en scannen leveren ap door de ~onitor te bepalen tijdstippen
werklast op (ongeacht de noodzaak van verwerking van tijdkritische
processen d.w.z. eigen-tijd-verliezen).
Interrupts kunnen ftet hardware-voorzieningen snel worden afgehandeld
tussen de lopende processen door, "its ze kort gehouden worden.
(bijv. ftet hulp van de schaduwregisterset van de Z-80).
Het is zaak Oft de fteest noodzakelijkste infor~atie van de interrupt
(reden plus bericht) zo snel ftogelijk te noteren Oft de co~plete ver
werking op een later en door de scheduler te bepalen fto~ent te vol
tooien.

Dftdat processen cOftftuniceren ~et hulp van berichten, is het niet
noodzakelijk elk proces van een controle blok ~et relevante data
te voorzien.
Een bericht in een wachtrij tungeert als een potentieel proces.
Als er dus processen zijn die van een gering aantal taken gebruik
ftaken, is het zinvol wachtrijen per taak toe te wijzen.
De scheduling van zo'n proces begint dan reeds bij het in de be
treftende wachtrij zetten.

Interruptftethoden
Er bestaan verschillende ~ethoden o~ interrupts te verwerken.

- one-address
na een interrupt wordt naar een standaard adres gesprongen
op een I/O-poort wordt de interruptreden gelezen en via
een skip-chain wordt het betreffende proces gestart
+ flexibel - traag
+ geheugenbesparend

- vector
~et het geven van de interrupt levert de interruptor een
adrescode die in een enkele instruktie bij een vaste basis
wordt opgeteld
de prograftftateller springt
+ snelle acceptatie

Interrupt tijdens interruptafhandeling is denkbaar.
Er zijn fteerdere strategieen ftogelijk:

- afhouden van volgende interrupts gedurende verwerking
- toestaan van geneste interrupts
- bepaalde interrupts toestaan en andere afhouden

(ftasked interrupt)



Indien interrupts worden afgehouden is een hardware-voorziening
nodig 0" deze interrupts niet verloren te laten gaan.
Ais de CPU-bezettingsgraad hoog is, zal deze oplossing de voorkeur
verdienen, anders kan "en beter de interrupts progra"~atisch ver
werken. Een FIFO-buffer is voldoende. @lz.120]

Virtuele "achine
Het operating syste~ zal aan de gebruiker een virtuele "achine be
schikbaar stellen, waardoor deze "et behulp van si~pele co"~ando;s

standaard akties kan plegen (zend, bericht, zet in wachtrij, verwij
der uit wachtrij, geef rando" waarde, enz).
Hen noeftt dit priftitieven.
De hulpprogra~"atuur beschrijft de pri"itieven.

Fig. 7.12 Virtual Machine

DHA direct "e"ory acces
Door DHA toe te passen is het "ogelijk o~ buiten de processor 0",
gegevens in het geheugen te lezen en te schrijven.
Dit bespaart processortijd en verhoogt het rende~ent.

De busbelasting kan op cycle-stealing-basis plaatsvinden.
Beveiliging van geheugenlokaties voor dubbele toegang (tegelijk door
processor en DHA) "et hulp van se"aforen is geboden.

l

CPU

MEM

lna--1-·....

Fig. 7.13 Block Diagraft



7.2.5 DATA-BASES

Oft verschillende redenen is het gewenst Oft aIle data bij elkaar op
te shan:

- bescherfting tegen ongewenste toegang
- wijziging door bloksgewijze verwissellin~

- controle door hUlpprogra""a~s

- rendeftentsYerbetering door speciale indelingen
- eenYoudiger testftogelijkheden.

De data zelf laat zich in "eerdere soorten onderscheiden:

~ hard (configuratie-gegevens)
vast
~ "'soft (nuft"erplan)

data "-

yariabel (kiesinfor"atie)

Vooral bij PRO"/RAH opdeling is deze indeling zinvol.
De data-base is niets anders dan een verzaftelin~ wederzijds gerela
teerde data, waarop prograftfta's ftanipulaties uitvoeren.
"et de data-base kunnen de Yolgende transacties ondernoften worden:

- opbouw van de data-base
- Yerbeteren van de data-base
- het halen van data uit het bestand
- reductie van infor"atie uit het bestand.

Veel gebruikte structuren zijn:

- rlJen (FIFO, LIFO=stack)
kettingen (wijzer naar blok "et data + wijzer naar volgend
blok>

- indextabellen (wijzer naar eerste blok "et data verYolgens
stapsgewijs Yerder)

- zoektabellen (opzoeken van codegegeven in tabel, waarna
toe gang tot de bijbehorende data)

stack buffel' ketting
Fig. 7.14

indextabel zoektabel

Voor telefonietoepassing laat de data zich tenslotte nog onder
scheiden in:

- data gerelateerd aan de aanwezigheid van een circuit
(abonneekenfterken) (LINERECORDS)

- data gerelateerd aan een operationele oproep (CALLRECORDS)
deze is op te delen in:
* data die nodig is gedurende de gehele oproep
* data die aIleen nodig is gedurende de opbouwfase van de

oproep

[KROJ



7.2.6 HENS HACHINE-SAHENUERKING

De fteest ~ebruikelijke Methode OM coftMunicatie tussen de Mens en
elektronische apparatuur te realiseren is ftet hulp van een video
display unit (VDU) (beeldscherft ftet toetsenbord).
De verkeersgenerator zal weliswaar zelfstandi~ kunnen opereren,
ftaar een aantal facetten vraagt Oft beslissin~en van de bedienaar:

- systeeftbeheer (welke ftodulen aktief)
verkeersbeheer in Erlang (welke belastin9)

- verkeersfteting (kenfterken van de belasting)
- verkeersroutering (voorkeur voor richtingen)
- foutftelding en afhandeling
- opslag-ftediabeheer (bijv. iets afdrukken)

Voor de presentatie van systeeMMeldin~en verdient een bericht
code ftet suftftiere verklaring van in totaal ftaXiMaal 68 karakters
de voorkeur (wegens standaard-docuftentatie).
De bij de code behorende volledige verklaring kan opgeslagen zijn
in een boekwerk of in het geheugen van de systeeft-besturing.
De tekst kan worden opgeroepen ftet bijv. "Help 323".
Oft fouten te verftinderen dienen de door de gebruiker te geven
coftftando's kort gehouden te worden (bijv. "aXiMaal 5 karakters).
Zoals gebruikelijk stelt een carriage-return, de executiewens
voor.
De karakterset van de opdrachten kan volstaan ftet een subset van
de ASClI-karakterset:

- hoofdletters (=kleine letters)
- cijfers
- spatie (betekenisloos)
- carriage return (executie wens)
- back space (karakter-reparatie)

Ongeldige coftftando's ftoeten aanleidin~ ~even tot een fout"elding.
Na 3 achtereenvolgende foutfteldingen is een verwijzing naar een
instruktieboek gewenst.
Per oproep dienen foutfteldingen geliftiteerd te worden OM een stort
vloed te voorkoften (bijv. door de oproep te verwijderen).
Een eenvoudige iftpleftentatie van een cOMftandofor"aat is het opgeven
van een nuftfter van een te executeren prograMMa (bijv. BP 3).
De gebruiker kan zelf prograftfta's specificeren en linken, waarna
dezen kunnen worden opgeroepen •
De TCP36 is uitgerust ftet een verkeersMeet- en dia~nostisch systee"
waaruit de gebruiker gegevens kan putten.



7.2.7 AANNAttES G
"in ge~ "ax

oproepintensiteit call/$ 0 200
gesprekstijd per oproep s/call 0 100 200
besturingstijd per oproep $/call 0 16 60
aantal inko".berichten per oproep "$9/call 25
aantal uitg. berichten per oproep "$9/ca ll 25
berichtlengte per bericht byte/~s9 5 10 34
aantal instrukties per oproep 1000instr/call 20
berichtafhand.tijds-eis TCP36 "$/~$g 2 500
instruktietijd van "icroprocessor "icros/instr 3,0
adreso"vang "icroprocessor bit 16
geheugenbehoefte call-register byte/re9 16
geheugenbehoefte van een oproep byte/call 53
transportsnelheid berichten D"A-CC Hbit/s 2 8
D"A-CC-capaciteit callIs 130
aantal PCD"'s 500 512
aantal devices per PCD 256

elke PCD heeft een eigen
buffer voor in- en uit
gaande berichten in de "TB

de D"A kent wederzijdse
handshake "et "TB"'s "et
besturingskanalen:

request
ready
ad/nack
pcd=free

REO
ROY
MSG

PCOFREE

REO
RDY
MSG
INT
N/ACK

PCDFREE

CPS =1:====11···..···•·..··..1....····1..······•·······•·......·1:··===~I=REO
ROY
MSG

REQ
RDY

~ MSG

CG

FI D. 7.1 5

N/ACK

INTERFACE

INT
N/ACK

CPS - CG



7.3. ONTUERP VERKEERSGENERATOR

7.3.1 AL6El1EEN

De eis van beperkte 110 kan toch ",t dyna~ische verkeersaanbodrege
ling worden geco"bineerd, door in hit systee~-controle-"oduulSYSCO
tl bepalen welk "oduul een nieuwe oproep ftoet starten.
Deze opdracht kan door ftiddel van een interrupt worden fteegedeeld.
Hilrdoor ontstaat dan tevl•• de ftogllijkheid 0" ftin of ~eer gesvn
chroniseerd oproepen te starten.
CG's worden hierftee ontlast van bepaling van de oproepstarts op
basis van opgegeven verdelingsfunkties.

---
7.3.2.1 Svstee"

HOlveel CG's zijn er nodig 1
Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door de snelheids en ge
heugenbeperking per "icroprocessorsvstee~ (3 ~icros. en 64kB).
Dezi twee eis.n zijn niet onafhankelijk d.w.z. de en. eis kan tegen
de andere worden ingeleverd.
Een voorbe.ld daarvan is vergroting van het adresbereik van het ge
heugen door toevoeging van bankbits aan de adresbus, en die bestuurd
wordln ftet behulp van eln output-port, hetgeen instrukties en dus
tijd vergt.

fticroproc

Snelhlidllis

8 bi.ts adresbus }
10 bits quasi-adres

2 bit adres Ixtensie

Stel verkeersintensiteit
stel ftaxiftaal

200 callIs
32 "sg/call uitgaande berichten

-------------x
6400 "sg/s ofwe1 156 "icros/ftsg

Stel benodigd per bericht:
overhead 50 instrukties
ontvangen 100 instrukties
verwerken 300 instrukties
zlnden 100 instrukties
statistiek 50 instrukties

---------------+
600 instrukties

Per oproep kOftt dit neer op
opwekken oproep
atbreken oproep

19200 instrukties
1000 instrukties
300 instrukties

------------------+
20500 instrukties



0)
Dezi instruktils AOlten zijn atgehandeld in 5 AS. wat neerkoMt op
0,24 Aicros/instr.
AutonoAe CG~s verondersteld Aet instruktietijd van 3 Aicros, leYert
dit teuAinste 13 CG~s op.

De bovengrens van het aantal berichten per deelsysteeM wordt bepaald
door de eis dat een bericht binnen 500 Aillis. Aoet zijn afgehandeld
Hieruit voigt:

500 AilUs
n < = 3252
~ x 0.24Aicros • 101 oproepen/cg

32

hetgeen ruiA boven de realiteitseis ligt.
Het zal duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van deze berekeningen
wordt bepaald door de onzekerheden in de schattingen die helaas in
het ontwerpstadiuA niet Nharder" geAaakt konden worden.

6eheugencapaciteitseis

-..---:...- ----

124 Kc 5% abonneebestanden
c4) 5% ov!!r~~ -;--

system data (10.0%)
..

(18.3 K)

administratIon (14. 7%i
(27.1 K)

dIagnOSIs (26.0'lb)
(48.0 K)

system data 110.5%)

administration (4.7%)

automatic recovery automatic recovery
(11.5%) (103%1119.0 K.'

executive (12.6%) executive (8.0%) ('4.7 to

call processIng (59.2%)
call processmg ;31.0%\
(57.1 l'I

diagnOSIs
1.4%"

96 K

De g.heugenbehoettl wordt ~rotlndeels bepaald door drie verbruikers:
a1) prograAAatuur
a2) per oprolp athankelijke ge~eYens (callre~isters)

a3) per aansluiting athankelijke gegeYens (abonneebestand).
Kleine verbruikers zijn:

b1) cOAAunicatiebutters t.b.Y. PCD~s

b2) berichtenkonversiepro~raMAa~s en tabellen.
Orienteren we ons op wat in de TCP36 gebruikelijk is, dan blijkt de
behoette (uitgezonderd Aaiutlnance):

c1) 25 + 35 = 60% prograA"atuur
c2) 30% callregisters
3)

on-line memory total program

Fig. 7.16 Pro~raM-need of first Japanese D-10 exchan~e



o
Stel 200 callIs x geftidd. houdtijd van 100 s =20.000 callregisters
die op elk ftoftent nodig zijn.
Elk register vereist >16 byte hetgeen resulteert in tenftinste 320 KB
callregisters.[HILJ

O"dat fin en ander veel vergt is gezocht naar reduktieftogelijkheden.
Een ftogllijkheid is het verftinderen van de e'fektieve houdtijd van
eln gesprek van 100 naar 16 seconden.
Aangezien er tijdens het gesprek geen belasting van betekenis voor
de CC optreedt, vorftt dit op het eerste gezicht geen bezwaar.
Bit betekent dat een eenftaal totstand gebrachte verbinding direkt
weer wordt afgebroken.
Bit heeft Ichter als consequentie, dat het geheugengebruik van de
CC niet fteer e.n werkelijkheidsgetrouw beeld oplevert.
Ift"ers de vrijgekoften callregisters kOften weer belchikbaar voor
volg.nde oproepen.
Bit bezwaar wordt als acceptabel beschouwd.
Hierdoor is hit ftogelijk 0" de te siftuleren belasting van 50.000 E
t.rug te breng.n tot 8000 E.

Uitgaande van bovengenoeftde richtgetallen levert dit voor het aan
tal C6's een ondergrlns van 2 op bij 64 KB CG-geheugen.

HOIMll ook in dit verhaal de schattingen onbetrouwbaar zijn, is er
toch enige indicatie dat een verk••rsgenerator ftet "axiftaal 16 CG's
haalbaar is.[Blz.123]



7.3.2.2 Oproep Afhandeling

Sa"envatting

Berichtenverkeer tussen telefooncentralebesturing (CC) en verkeers
generator (16) vindt plaats via een bitserieel berichtenkanaal.
Elk bericht aan de 16 heeft als funktiebeste"fti", een peripheral
do"ain controller (PDC) of een device (DEV) van een peripheral con
trol do"ain (PCB).
De controller behandelt beide soorten berichten.

De berichten indeling is als vol~t.

IPCDnrllengdDEYnr llNFO
IfHS 1 byte I byte 1 byte

•

ZAD. iN.!~JI--CR_C_--l
Jbytes

~ .. bytes

Fig. 7.17 "essa~e Forftat

Berichten worden "et een door de D"A-CC bepaalde snelheid van 8 Hb/s
in eln schuifregistlr gezet waarna dl D"A-CG deze berichten Ret de
hoogst toelaatbare snelheid van .5 "b/s in een ~e",enschappelijk

inleesbuffer zet, onder gelijktijdige kontrole van het kontroledeel.
Op een door de processor van de oproepgenerator (CG) te bepalen
"o"ent wordt het blricht in het betreffende PCD-buffer gezet.
Daarna vindt infor"atieko"pressie en verwerkin~ plaats die kan re
sulteren in het al of niet na zekere tijd zenden van een bericht,
dat daartoe in de wachtrij voor de overeenkoftstige uitleesbuffer
van de PCB wordt gezet.
Zodra deze buffer vrij is wordt het bericht weer ~eexpandeerd en
voorzien van lengteindicator en kontrolestaart, waarMee het gereed
is voor verzending naar de ge"eenschappelijke uitleesbuffer.
Het zenden geschiedt op overeenko"stige wijze als het ontvan~en.

AIle voor een oproep ken"erkende ge~evens worden in een re~ister

,ezet dat gekoppeld is aan het in aktie zijnde Device.
Een svstee" van wachtrijen zorgt voor korr.kte sequentiele oproep
afhandeling.
Nieuwe oproepen worden op interruptbasis aangevraagd en ~ekoppeld

aan rando" gekozen Devices (abonnees of trunks).
Het systee" kent fout"eldingen en geforceerde verkeersreduktie.



Ilo
\

\

\
\
\
\
I

\
I

I
./

".- ----

D IMT.ll1\OC.E'O

P '1l1\oc.~~

~ ~~~.

LJ e SToRE

o 'BU.FFER/tEGI~TE1\

CALLHANDLING

- ------

5RO

.DATA 'RI:~ A'I</rtItC"

fig.7.lI

SEND ~III
CllAEUE~

G
MAtt

RfA1>Y :DATA AcJt "PC1JFRFF

1 1r
51\!

~
L I T.-1

CLocK

LFATAj"

!E9~G ~~
~E'P -------------

_ ~l.4~ - ~YSc.o

= l>MIt-CGr



Ontvangen van berichten

Berichten ko~en uit de DHA-CC ~et een snelheid van 8 Hb/s serieel.
Allerelrst ko~t er een ~ededelin9 over het PCDnr.(via een apart
kanaalT),vervolgens een berichtlengteindicator (ide~') ,het infor
~atiedeel van ~axi~aal 30 bytes en tenslotte twee CRC-16 kontrole
bytes (cyclic redundancy check: polynoo~code x••16+x.*15+x**2+1 ).

Standaardonderdelen van het Z-80-systee~ kunnen deze infor~atie

niet direkt in het geheugen schrijven.
Daaro~ wordt opslag geplee9d in een schuifregister SRIN van 272
bits en dat ~et 8 HB/s Nordt beschreven; vervolgens wordt ~et

.5 HB/s via een SIO-orgaan de inhoud van SRIN in het geheugen ge
schreven in CINBUF (Co~~on IHput BUFfer).DlzJza
Gedurende het vullen van het 5chuifregister heeft D"A-CG toegang
tot de bus verkregen, zodat het transport naar het geheugen onder
DHA-besturing direkt kan plaatsvinden.
Tijdens het transport naar CINBUF wordt door de SIO de CRC-16-code
gekontroleerd.Ha het transport wordt het resultaat van de kontrole
in het glheugen gezet.

Is de CRC-code korrekt dan draagt de processor van de oproepgenera
tor zorg voor transport van CIHBUF naar de betreffende PCD-buffer
(BUFI-BUFflr Input),waarvan de status op vol wordt gezet (SUIB=full
- Status Uord Input Buffer).
Er Nordt eln ACK-~elding via PIO aan de DHA-CC gezonden (apart ka
naal!).
CIHBUF is nu gereed voor ontvangst van een volgend bericht vaor an
dere PCD~s.

Is de CRC-code echter niet korrekt dan verzendt de CPU via PIa aI
leen een HACK-bericht waar~ee de afhandelin9 als gereed wordt be
schouwd. Er wordt een HACK-teller bijgehouden.

D"A-CC zendt zonder ~eer zijn berichten. In hoeverre een vol CINBUF
ge~eld kan worden aan de centrale besturin9 (CC) is nag niet bekend.
Aangeno~en wordt dat er geen berichten worden gezonden alvorens een
ACK- of NACK-~elding is ontvangen.
CIHBUF zal een capaciteit van ~axi~aal 34 bytes bezitten.
De BUFI~s die aan de PCD~s zijn toegekend en waarin het in CINBUF
geschreven bericht zo snel ~ogelijk wordt gezet, zijn ~axi~aal 32
bytes lang.

Zodra DHA-CC een ACK ontvangt wordt aldaar bijgehouden dat de be
treffende PCD-BUFI bezet is.
DI inleeszijde is gere~d voor ontvangst van volgende berichten voor
dezelfde PCD indien de inleesbuffer geledigd is.(SUIB=E~pty).

O~dat op dit ogenblik de specificaties van het berichtenkanaal (HCM)
tussen telefonieco~puter en oproepgenerator zeer beperkt zijn vast
gesteld, zal bij het verdere onderzoek worden uitgegaan van een
eigen interpretatie, waarin rekening Nordt gehouden ~et een toeko~

stige aanpassing.



De specificatie luidt: - transport 8 Kb/s serieel
1 byte PCDnr
1 byte Len9teindicator

- =< 30 bytes inforMatiedeel
- 2 bytes CRC-16
- verzendin9 van het bericht als lin geheel
- handshake-teehniek richting CC
- externe klokgenerator
- aparte ACk/NACK-lijn
- aparte PCD=vrij-lijn

Hit zogenaaRde RECEIVE-proees bekijkt of er volle inleesbuffers zlJn
in welk geYal het infodeel via het proees CDHPR wordt ontleed in een
gekoRpriMeerde beriehteode van 1 byte en een additioneel infodeel.
COKPR Maakt gebruik vln een translatietabel waarin de koppeling tus
sen infodeel en code is vastgelegd.
Onder verwijzing yan een datapointer worden deze gegevens in een ge
Meenschappelijk datagebied gezet.
Datapointer en beriehteode worden bijgeschrlven in het betreffende
register (R), waarna dit register in de rij wordt gezet voor verwer
king door het verwerkingsproees.
Aln de DKA-CC wordt geMeld dat de betreffende buffer beschikbaar is

. yoor een volgend bericht.



Verwerken van berichten

Het verwerkingsproces onderzoekt of de PCD (en eventueel oak Devi
ce) uit een onderhavig PCD-Register operationeel is.
Voor de Controller (PDC) besteMde berichten worden nu afgehandeld
als onder ••
Voor Devices besteMde berichten warden ingeval van operationele pcn
in het betreffende Deviceregister geschreven, anders wordt door de
controller (PDC) zorggedragen voor de verzending van een 'not
operational-Message'.
Devices bezitten geen eigen registers Maar deze . worden uit een
voorraad toegekend aan Devices indien een oproep toekenning vereist.
(bijv. verzending vln het eerlte bericht van een nieuwe oproep).
6edurende de gehele oproepafhandeling blijft dit register aan het
Device gekoppeld.
Oak dit register wordt in de rij glzet voor afhandeling door het
verwlrkingsprograMMa •

•
Het CALLHAHDL-proces onderzoekt de oude status van de PbC of Device
en tesaMen Met het nieuwe bericht levert dit een nieuwe status op,
eventueel vergezeld van een uitgaand bericht.
Status en uitgaand bericht (HSGcode+DAtaPOoUT) worden in het
PCD/DEVR geschreven en in de rij voor het zendproces gezet (het uit
leesbuffer BUFO wordt besproken dDor SUOBU - status word output buf
fer op te hogen).
Het verwerkingsprograMMa kan oak een wekker starten, waardoor het
Mogelijk is dat, indien niet binnen een vooriDgstelde tijd een vol
gend bericht inhoudende een bepaalde aktie ko"t, de oproep wordt be
eindigd c.q. een bepaald proces ondergaat.
Voorbeeld van zo'n wekkeraktie is het in afwerpstand zetten van een
abonnee indien een aantal seconden tijdemkiestoon, de kiesinfor"a
tie uitblijft.

De transforMatie vln oude status + inko"end bericht naar nieuwe sta
tus + eventueel uitgaand bericht kan door "iddel van een tabel ",t
als eenheidsvektoren de status en het inkoMend bericht geschieden.
Dit werkt snel doch vergt taMelijk veel geheugenrui"te, o"dat ook
niet voorkoMende overgangen gereserveerd Moeten worden.
Een andere Mogelijkheid is beschrijving van de transforMatie in een
prograMMa; dit vergt Minder ruiMte doch Meer executietijd.
Als uitgang zal in beide gevallen ontstaan:

a) een nieuwe status
en er kan ontstaan:

b) een uitgaand bericht
c) de opgave van een nUM"er van een te starten byzonder

prograMMa (bijv. een laadprograM"a)
d) de opdracht tot het zenden van een uitgaand bericht

zo spoedig Mogelijk na een bepaald tijdstip dat
wordt opgegeven

I) opdracht tat het vertragen van de afhandeling voor
een bepaalde tijdsduur.



Zenden van berichten

Zodra het zendproces in werking, een vrij uitleesbuffer (BUFO) her
kend, wordt het Register dat vooraan in de zendrij staat behandeld,
d.w.z. infodeel en datapointer worden geixpandeerd tot een bericht
"et lengteindicator en infodeel, dat in BUFO van de onderhavige PCD
wordt gezet.
De BUFO wordt vol verklaard (SUOBR) en SUOBU wordt verlaagd, waarMee
de claiM vervalt.
Tevens wordt in het betreffende register geschreven dat het bericht
(bijna) is verzonden.

Betrof het een PDC-blricht, dan wordt de bijbehorende BUFI nu vrij
gegeven.
IngeYal het een DEV-bericht betrof, was dit reeds geschied.
BUFO wordt vrijverklaard indien de inhoud voorafgegaan door PCDnr,
naar de ge"eenschappelijke COUTBUF is getransporteerd.
De inhoud van COUTBUF wordt Met .5"b/s onder DHA-besturing in het
schui1register (SROUT) gezet via het SIO-orgaan (Serial In/Out).
SIO voegt aan het bericht 2 bytes CRC-16-code toe, die eveneens in
het SROUT worden gezet.
Het schuifregister wordt "et 8 "b/s uitgelezen nadat de handshake
"et D"A-CC door de processor is verzorgd.
Zodra van de CC een ACK is ontvangen, wordt het bericht als verzon-

'den beschouwd.
BUFO wordt vrijverklaard (SUOB=eMpty).
Uordt er echter een MACK ontyangen, dan vindt herhaling plaats tot
twee keer toe. Volgen er nog steeds MACK's dan stopt de oprOlp.

De BUFO's zijn "axi"aal 32 bytes lang en COUTBUF en SROUT Maxi"aal
34 bytes.

COUTBUF wordt bezet verklaard zodra hij gevuld is,en vrij verklaard
zodra D"A-CC een ACK-bericht (over eln apart kanaal) teruggezonden
heeft.

Het plaatsen in de zendrij geschiedt volgens bepaalde regels.
-PDC-uit-berichten waarvan er per PDC slechts len tegelijk is,
hebben de hoogste voorrang

-Device-uit-berichtln worden op tijdvolgorde gezet d.w.z. het
verwerkingsproces kan len voorkeurstijd van zenden opgeven,
die zo snel "ogelijk na het opgegeven tijdstip wordt gereali
seerd.

De yoorrang van PDC-berichtln is nodig oMdat deze berichten de a1
handeling van aIle oproepln via deze PCD ophouden.



7.3.2.3 Vol~baarheid yan oproepen

Uitgaande yan eln oplossin~ zoals dil in"iddels is voor~.steld,

zijn .r toch enig. b.perkingln in het zogenaa"de tracen yan het
Yerkeer.
Een beschouwing aan de hand yan een oproep verduidelijkt e'n en
ander.
Elke oproep-generator heeft een aantal circuits onderzich (stel
als Yoorbeeld abonnee~s).

Daaryoor handelt hij Yerkeer af.

De Oproep-Generator (CG) si"uleert een bran dil een beste"Ring
wenlt tl bereiken.

Kategorie 1 betreft internl B-abonnle-beste"Ringen.
Kategorie 2 betreft externe B-abonnee-besteR"in~en.

Intern dient hier te worden opgeYat als behorende tot de werkings
sfeer yan dl onderhavige oproep-glnerator.

-Kategorie 1
Er bestaat len eenduidi~e koppelin~ tussen het nu""er van d. interne
B-abonnee en zijn aansluiting (is PCDnr.,DEVnr.).
Aangezien het procls dat de nieuwe oproepen start, zowel de bron als
de besteRRing bepaalt, bestaat er zekerheid over de totstandkoRing
van een goede verbinding tussen bron en beste""ing als de opdracht
tot gereedRaken van de gewenste aansluitin~ door de telefonieco"pu
ter-CC) wordt gegeven.
Het proces dat de bron verzorgt kan siRpl1 in de z~n. kanaaltabel
PCDEU (verzaReling line-records) kijken in welk Device-Register
(DEUR) de B-abonnee wordt verwerkt OR zo de oproep te kunnen contro
!eren.
Het is dus toegestaan OR de B-abonnee te kiezen door een device uit
een bepaalde PCD aan te wijzen.

-Kategorie 2
AangenoRenRag worden dat er "eerdere aansluitingen leiden naar de
centrale van de externe B-abonnee.
Er is dus geen eenduidig. koppeling tussen beste""in~ en "zijn M

Device, iRRers na akties van bronzijde zal de CC een opdracht gIven
OR een bepaald Device gereed te Raken OR de oproep naar B te behan
delen.
De CG weet niet welk Device dit zal worden.
U.liswaar zou uit eln tijd-gebeurtenis-korrelatie-onderzoek een Yer
band kunnen volgen, echter volledig uitsluitsel ~eeft aileen het
schakelnetwerk (DTN) waaraan de schakelopdrachten worden Reegedeeld.
Besloten is echter OR het DTN niet na te bootsln.
Daar fvsieke koppeling van de abonnees dus niet plaatsvindt,is con
trole op ontvangst van een gezonden tlstsignaal niet "ogelijk.
Controle is in deze gevallen niet goed realiseerbaar.
Oftdat nu aan controleerbaarheid de eis wordt gesteld dat het verkeer
binnen de werkingssfeer yan de bron-CG zal blijven, levert o"ge
keerd het niet controleerbaar zijn een grotere vrijheid van beste"
Ring ook buiten de bron-CG op.



o
In haeYtrr. d. Yerkleining van het btreik van a1zonderlijke oproepen
van inYloed is op de siftulatie, hangt af van de ftethade van Yerwer
king door de centrale besturing •
Als deze yoordeel trekt uit het behandelen van oproepen die bijYoor
beeld binnen dezelfde pcn blijYen, dan is de si~ulatie niet realis
tisch.
"aakt dit echter geen Yerschil, dan zal het theoretisch geen bezwaar
zijn 0" aile oproepen tuslen steeds dezelfde A- en B-aansluitingen
te laten Yerlopen (extra druk Yerkeer op deze aansluitingen).
Het ontwikkelstadiu" "aakte nader onderzoek pre~atuur.

In de registers van de oproepen dient een byte te warden gereser
Yeerd, waarin in10r"atie kan worden opgeslagen betre11ende het soort
Yolgonderzoek dat gepleegd ftoet worden.

KONKLUSIE

Als circa 1% van de aproepen gecontraleerd ~oet worden,ko~en daar
voor uitlluitend oproepen naar interne abonnees in aanfterking.
Controle.rbaarheid is er slecht, yoor zoyer het verkeer binnen de
bron-CG blijft.
Niet-controletrbaar Ylrkler ftag dlrhalvl buiten de grenzen van het
aan de bron-C6 tOlgewezln abonne,gebied treden.



7.3.2.4 Data-base

Uit hootdstuk 7.3.2.2 vol9t het grootste gedeelte
SWIC ~C~IN=B~U~F______ AD. INFOo I~~-:--~-r

OJ CJ't:t::gF§§I~~~. ~DIn~gJJ.

van de data-base.

REGISTER

n
1~1

REGAVAIL
~-

- -"of-

COU'rBUF

Fig. 7.19 Data-Base

De Linerecords zijn sa~engezet per CO in PCDEV.
De Callrecords liggen vast in de Re9isters.
CIHBUF en COUTBUF zijn reeds beschreven onder oproepafhandeling.
Per gesi~uleerde PCB is er een BUFI en een BUFO Ret vla~gen.

Additionele infor~atie van de berichten als~ede niet-standaard
intor~atie in die berichtlen worden onder verwijzing van een
twee-bytes-pointer in ABIHFO opgeslagen.
JOBG en de andere GueueJs zijn eveneens behandeld.
AIle data is opgesplitst in Staticdata (li9t op run-ti"e vast)
en Dynadata (kan wijzigen gedurende run-ti"e).
Bit ~et het oog op RAH/PROH.



7.3.2.5 Operating Systeft

7.J.2.5.1 "onitor-beschrijving

ftonitor draagt zorg voor selektie en gereedftaken van de processen
uit de reeks van high-prioritV-jobs (HPJOBS) en low-priority jobs
(LPJOBS).
Het geselekteerde proces krijgt de beschikking over de CPU, de rand
apparatuur en de databestanden.

HPJOBS zijn processen die te ftaken hebben Ret het genereren en a1
handelen van oproepen.
"oftenteel bestaan er vier HPJOBS, te weten:

1) SEHD2 (zend)
2) REC2 (receive)
J) F"1QO (1roft tifter queue over110w)
4) NEY2C (new call).

Opft. 1SET is aan de ftodule HPJOB toegevoegd Oft pragftatische reden:
het is de enige procedure t.b.v. het operating systeft die in PLZ is
geschreven.

LPJOBS zijn processen die zijdelings te "aken hebben "et het genere
ren en afhandllen van oproepen of die weinlg tiJdkritisch zijn •

. Te denken Yilt aan statistische berekeningen, volgonderzoek en bij
zondere prograftAa'S die op door het svsteeft te bepalen ogenblikken
worden uitgevoerd en die door de gebruiker "ogen worden gespecifi
c..rd.

Voorts bestaan er interrupt-jobs (INTJOBS) die op interruptbasis
worden aangeroepen en die betrekking hebben op tijdbeheer, bestu
ringsopdrachten, oproeplfhandeling, in- In uitvoer.
Zie First Level Interrupt Handler.

Aan de hand van de strooftloop wordt nu de ftonitor beschreven.

I"NO~

I'ne ~

J ~.CA""\!)

'JKMTcaO~

: JEM~ca
L .....a.

I
I O_.N

Fig.7.20b

Fig. 7.20a Flow Monitor
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Hadat hIt systeeft geladen is en een opdracht tot start via SYSCO
wordt gegeven, wordt allereerst de stackpointer (SP> op de jUiste
paats in de stackarea gezet.
On"iddellijk daarna wordt het nor"ale ingangspunt vaA de Monitor
op de stack gezet 0" ingeval van stack-underflow een geschikt uit
9angspunt te hebben.
Vervolgens wordt de initialisator van de databestanden opgeroepen.
Het einde van de initialisatie wordt aan SYSCO "Iegedeeld.
De prograftfta-teller staat nu voor het norftale ingangspunt van de
ftonitor.
De betrouwbaarheid van het systee" wordt onder20cht op de volgende
punten:

1> staan de juiste codewoorden op de stackgrenzen 1
2> staat de stackpointer in de stackarea 1

Een negatief resultaat zet het systee" in de touttoestand ,
waarbij eerst de SP op een geschikte plaats wordt ge2et Oft nog een
fout"elding aan SYSCO te doen.
In een wachtlus (die verder nog niet is ingevuld> is het systee"
beschikbaar voor verder onderzoek.

FLIH I
I

A£;K'::>---~ ERROR

----I

I
I
I
I JOBGUEUE

t

LPJOBS

Fig.7.2t "'0" itor



~
Is alles in orde bevonden, dan start het onderzoek of er een inter-
rupt is opgetreden en afgehandeld en zoja, gedurende HPJOBS dan weI
gedurende LPJOBS.
Voor de beschrijving ne"en we even aan dat dit niet het geval is.
Hu wordt het HP-work gestart nadat de betreffende vlag opgezet is.
Aan het totale HP-work wordt een tijdsleuf toegekend, waarbinnen
HPJOBS kunnen worden gestart en voltooid.
Indien geen HP-work "eer voorhanden en/of de tijd verstr,ken is,
wordt de vlag af gezet.
In aIle andere gevallen wordt de Ius nog"aals doorlopen, totdat aan
tIn of beide voorwaarden is voldaan.
Binnen het HP-werk wordt aan elke HPJOB afzonderlijk een tijdsleut
toegewezen waarbinnen de betreffende HP-job "ag beginnen ",t een
cyclus die ~ag worden voltooid, totdat er geen tijd ~eer beschikbaar
is en/of geen werk ~eer voorhanden is.

Ha afloop van HP-werk voIgt LP-werk.
Ook dit begint ~et het op zetten van een LP-vlag en het instellen
van de tijdsleuf.
Als eerste lPJOB voIgt het onderzoek of er een proces in de wachtrij
staat.
Dat proces wordt afgewerkt.
Tenslotte bepaalt de low-priority-jobscheduler welke LPJOB daarna
wordt behandeld.
Ais voorbeeld is een strategie uitgewerkt ",t twee LPJOBS die ech
ter door de gebruiker ~oeten worden gewijzigd/aangevuld.
Hier voIgt in PlZ de schedul,r-beschrijving.

LPJOB PROCEDURE
ENTRY
lpji 1= lpj"ax
DO lpjn:= (lpjn+l)HOD(lpjRax+l)

IF IpjflgClpjnl =free
THEH Ipjflg[lpjnJ := bUsy

IF lpjn
CASE 0 THEN USERACTION

LPJOBO
SUPERVISORACTION

CASE 1 THEN USERACTION
LPJOB1
SUPERVISORACTION

ELSE !FAULTY lpjn!
FI
IpjflgClpjnl := free

ELSE IF lpji =0
THEN EXIT
ELSE lpji := Ipji-1

FI FI
OD

END LPJOB

Ha de test of er nog tijd in de LPJOB-sleuf over is, keert de "oni
tor terug naar de LPJOBS, dan weI naar het nor"ale ingangspunt van
de ~onitor.

Dit laatste heeft als do'l 0" de integriteit van de stackarea en de
plaats van de stackpointer na benutting door de gebruiker te testen.

De cirkel is gesloten. rOGDJ,rDUHl



7.3.2.5.1 Yachtrijen

Een werkwachtrij-ftechanisfte (JOBQ)
dient OR onderbroken processen
tijdelijk op te slaan.
Het werkt vo1gens het Round-Robin
principe Ret een beperkt, n09 nader
te bepalen aantal plaatsen (FIFO).
[HAN] b1z100

@,/First Full Block

~DEIHLI@j9staCk......... 1
bjqvl JOBBLOCK-EXAMPLE

!
First Empty-Block

Fig. 7.22a Job-Queue

TIMER- en SENDQ 11Jn kettingen van aaneengeregen blokken waarin de
registernuRRers van de wachtende oproepen staan geschreven.
OR snel blokken te kunnen verwijderen at in lassen, wordt in elk
re9ister het bloknuRRer verReld.
AIle blokken kennen 19n. voorwaartse- en achterwaartse wijzers (FYP
en BCP) die hun opvolger c.q. voor9anger aanwlJzen.
In principe kunnen deze rijen oneindig lang worden, ware het niet
dat ze hun lege blokken halen uit een geReenschappelijk lege-blok
ken-ket~ing (EC) die zodanig beReten is dat tijdens perioden van
druk verkeer deze ketting juist niet leeg wordt.
Hierdoor neeRt de kans op een lege ketting af ten opzichte van een
oplossing Ret twee kettingen.

bcp's

Fi9. 7.22 band c

Inecv I r;o- r

EMPTY-CHAIN

BLOCKEXAMPLE

OR een overzicht te hebben van de bezetting van de generator wordt
van aIle rijen het aantal wachtenden bijgehouden.
lngeval van overloop wordt dit geReld en de veroorzakende oproep
wordt atgebroken.

In de registers staan de bloknuftAers genoteerd die deel uitftaken van
een wachtrij.

Aanvragen voor nieuwe oproepen worden opgeslagen in een cyclisch
butfer.
Tevens worden daarin opgeslagen de aanvraagtijdstippen i.v.R. volg-
onderzoek. nco

nc I
~ncgerrt i me

Fig. 7.22 d He gentifte queue



Er zlJn tal van procedures die handelingen op de wachtrijen verzor
gen.(zie onder hulpprograftftatuur)

Zodra oproepen binnenkoften dan weI gestart worden, wordt ,en vrij
register (CAllREGISTER) uit de vrije register-set gehaald.
In de bij deze set behorende tabel worden de statussen van de regis
tlrs bijglhoudln.
De vrije registers worden cyclisch uit de tabel gekozen.

RI GAVAII.
D nonavail
1 nonavall, avail
1 avail
4

" """n
6

7

Fig. 7.22 e Register Chain



7.3.2.5.2 Interrupt afhandelin9

COMMunicatie tussen buitenwereld en oproep-generator vindt plaats
op interruptbasis d.w.z. lopende processen worden geinterru"peerd.
De volgende akties vinden plaats:

1) (PC+1) wordt op de stack gezet (prograM-counter)
2} volgende interrupts worden afgehouden
3) de CPU wisselt van re9isterset
4) de interrupt-vector wordt gelezen en via een skip

chain wordt het betreffende interrupt-proces
gestart en afgehandeld

5) er wordt naar het nor"ale ingangspunt van de
Monitor gesprongen.

Indien geen herkenbare interruptvectar wordt gelezen, wardt dit aan
SYSCD geMeld.
Tot zover First Level Interrupt Handler (FLIH).

In de Monitor wordt na de gebruikelijke stacktest ondlrzocht of het
geinterruMpeerde proces hoge of lage prioriteit bezat.(HP of LP)
Ingeval HP krijgt dat proces weer de beschikking over de CPU e.d.
nadat de registerset weer gewisseld is;volgende interrupts zijn toe
gestaan en IX en IY worden hersteld.
In geval van geinterruMpeerd LP-procis wordt onderzocht of de tijd
in de LP-sleuf verstreken is.
Zo nee, dan krijgt het geinterruMpeerde LP-proces
net als bij HP-pracessen de beschikking over de CPU terug.
Zo ja, dan wordt het g.lnterruMpeerde praces naar de wachtrij yoar
pracessen verdreven (zie TOJQ).
Het HP-wo~k kOMt w.e~ aan de blurt.

~
~

Fig. 7.23 Interrupt Flow



INTJOBS zijn:
1) SEND (zend bericht naar CC)
2) REC (ontYang bericht van CC)
3) TIMER (zet de klok verder)
4) NEU1C (accepteer nieuwe oproep aanyragen)
5) KBORD (ontyang karakters van SYSCO)
6) RESTART(zorg yoor herinitialisatie van de

databestanden).

De skip-chain is weliswaar niet de snelste vor" van interrupt
herkenning, echter Yoor het beoogde doel geschikt.
De Reest voorkoRende interrupts zijn haag in de chain gezet 0" het
zoekproces in de ketting zo kort Rogelijk te houden.

USERACTIOH en SUPERVISORACTION

Useraction en Supervisoraction zijn Racro~s die realiseren dat het
systleR in twee toestanden kan zijn,te weten supervisorMode en user
Rode elk Ret hun eigen registers.
Op deze Ranier hoeven gedurende interrupts niet aIle registers te
worden gered, hetgeen de snelheid ten goede ko"t.
De betrokken registers zijn AF,BC,DE,HL,IX en IY.
Voorts zijn in userRode weI en in supervisor"ode gee. interrupts
Rogelijk d.w.z. dat interrupts in het laatste geval niet worden
behandeld en in een extern wachtveld Roeten worden gezet.

Monitor en intlrruptprocessen werken in superYiSOrROde; aIle overige
processen in userRodl.

Interrupt-tiRing
Veronderstellen we 16 oproepgeneratoren die elk 16 oproepen per se
conde kunnen afhandelen, dan is een indruk te given van de interrupt
tiRing per oproep-glnerator.
- Elke 1/16 seconde Roet eln oproep worden gestart.

Dit geschiedt door Riddel van een interrupt uit SYSCO (62,5 "s).
- De interne klok yan de oprolp-generator Roet "instens elke 10 "'

worden opgehoogd.
Gekozen is yoor 2 RS.
Dit geschiedt Riddels een interrupt uit SYSCO.

- GeRiddeld worden er tijdens vol last 16 x 25 inko"ende en evenzove
Ie uitgaande berichten verwlrkt.
Dit llvlrt elkl 2,5 RS een zend- en een ontvanginterrupt.

- Voor Rededelingen van SYSCO (operator) dient rekening te worden
gehouden Ret interrupts.
Voorlopig is uitgegaan van elke 60 seconden een interrupt.

In diagraR saRengeYat:
E CIII IEOBEST h

U,5 ••

hI h
I ••

1-=-:;1'E b
I ••

bEl b
I ••

h UTDI

II.

Fig.7.24 Interrupt Ti"ing



SOFTWARE
IGlULEH

CALL GENERATOR

[STATICDATA [ "'''''COAT'

CALL
SERV



7.3.2.5.3 Hulppro~ra~~atuur

JOBO HODlILE

Binnen het "odule JOBD zijn gedeclareerd:
1) TOJO (to job queue)
2) FHJO (fro~ job queue)
3) KBP (keybordprogra").

Ze vor"en tesa"en een "echanis~e dat processen die geinterru~peerd

zijn, kan opslaan in een een round-robin-wachtrij en die vervolgens
op afroep weer kunnen worden voltooid.
In de tussentijd is het systee" volledig beschikbaar voor andere
processen.
Voorts is het "ogelijk besturingsprogra~~aJ$op bevel aan te roepen
".b.v. SYSCO.
Deze progra""a's worden niet on"iddellijk verwerkt, "aar in de
wachtrij gezet 0" op een door de "onitor en de volgorde bepaald
"o"ent te worden gestart.

De wachtrij kent (O •• jq~ax) plaatsen voor processen en opgeslagen
worden de registerinhouden van A,F,B,C,D,E,H,L,IX en dat deel van de
stackarea, dat bij dit proces hoort, echter ~et een "axi~u" van
(O •• jqstack"ax) words.
AIleen het IY-register wordt niet gered o~dat dit register noch door
PLZ, noch door de geschreven Asse"bly-procedures wordt benut.
T.b.v. van fout"eldingen kent JOBO een aantal teksten die aangeven:

1) jqstack is te klein voor ~et te laden proces
2) te weinig plaats in de jq
3) inconsistentie bij het zoeken naar het standaard-terug

keer-adres van een opgeslagen proces
4) SYSCO vraagt uitvoerin~ van een onbekend progra~"a.

Van de wachtrij wordt bijgehouden hoeveel processen zijn opgeslagen.
Als terugkeeradres van verdreven processen wordt i.p.v. het oude
adres, een adres in de "onitor opgegeven zodanig dat na afloop van
het herstarte proces een nieuwe LPJOB wordt gestart.
De wachttrij wordt dus niet eerst geledigd.
Op deze wijze draaien er verschillende gebruikersprogra"~a'squasi
si"ul han.
Hierdoor wordt een gelijk"atige uitvoer verkregen;dit bewerkstelligt
dat grote gebruikersprogra""a's regel"atig voor een bepaalde tijd
aan bod ko"en.
Door in de "onitor het label TEST1 te verplaatsen van de instruktie
"DI" naar de regel boven ";USERACTIOH" als voIgt:
"TEST1: SUPERVISORACTIOH" , wordt de wachtrij weI eerst geledigd
voordat een nieuwe LPJOB wordt behandeld.

O/" F1J'st Full Block'· .

[!fIBcIOElHilliUjQstacK I
bjqvl JOBBLOCK-EXAMPLE ~•.

! .
First EIlIpty-Block

F; I . 7. 2 5 JOB-QUEUE



(feb = first e~pty block)
input before a carriage
keybord)

~
De pr09ra~ftatuur van de beschreven procedures in pseudotaal luidt:

TOJO PROCEDURE
ENTRY
save return address
save IX-register in ixsave
IF still place in job-queue (njqv < jq~ax)

THEN DO IF (SP-6) = label TE5T3
THEN jq[febl.jqstack[ll := KBP

IF kb = zero (no previous
return fro~

THEN EXIT
FI
jq[febl.jqstack[2J := keybuf[kb-1l
(load charactercode previous to carriage-return into
jqstack)

ELSE jq[febl.regaf := register AF'
".regbc := register Be'
".regde := register DE'
".reghl := register HL'
" .jqstack[Ol:= register ixsave

i := zero
DO transport address fro~ stack top

i := i + 1
IF address = label TE5T1 or TE5T2
THEN address := label TEST1
FI
jq[febl.jqstack[iJ := address
IF i = jqstack~ax

THEN DI5PL(jqstackoverflow)
DO OD (waitloop for du~p)

FI
IF address = label TEST1
THEN EXIT
FI

OD
njqv := njqv+l
feb := (feb+1)MOD(jq~ax+l)

EXIT
FI

OD
restore IX-register with ixsave
restore returnaddres to stacktop

ELSE DISPL(jobqueue overflow)
DO OD (waitloop for du~p)

FI
END TOJO



returnaddress
njqv ) zero (any job in queue)
njqv := njqv-1
ffb := (ffb+1)HOD<jqMax+1) (first full block)
i := jqstackftax+1
DO i : = i-1

address := jq[ffb-1J.jqstack[iJ
IF address = label TEST1
THEN EXIT
FI
IF i <= 4
THEN DISPL(jqstackunderflow)

restore returnaddress
return to caller

FHJG PROCEDURE
ENTRY
save
IF
THEN

FI
OD
DO load address on stack

i := i-1
address := jq[ffb-1J.jqstack[iJ
IF i = 5
THEN load address on stack

EXIT
Fl

OD
load on stack respectively jq[ffb-1J.jqstack[OJ ,

jq[ffb-1J.reghl,regde,regbc,re~af

change registerset
transport stacktop to respective re~isters AF,BC,DE,HL,IX
set interruptftode 1
enable interrupts
return to loaded job

ELSE restore returnaddress
return to caller

END F"JQ

kbpnr (keybordpro~raM-nuftber)

'0' THEN KPBO (keybordpro~raMnuMber 0)
'1' THEN KBP1 (keybordprograMnuMber 1)

DISPL(faulty keybordpro~raM-request)

KBP PROCEDURE
ENTRY
IF
CASE
CASE
ELSE
FI

END KBP

Het procedure KBP is het ftogelijk OM via het toetsenbord het nUM"er
van een gewenst te starten byzonder prograMMa op te geven.
Dit prograftfta wordt in de job-queue geladen en koftt na verloop van
tijd aan bod.
De ontvangst van de toetsenbordinforMatie wordt door procedure
KBORD verzorgt.
Indien ftet hulp van deze prograftMa'S snelle akties gewenst zijn
zoals het redden van het systeeft, dan is bij het laden in de job
queue een andere strategie nodig.
Het byzondere prograftfta ftoet dan voor in de queue worden ~ezet.



OS.SERV

15o X
t

14
X
t

..-

pcn = free - OUTput
in: (SP+4):= pcdnu er
uit: pcdnr op PIO-nu er pcdport
doel: ..eedelen aan CC welke PCD weer beschikbaar

is voor ontvangst van een volgend bericht
data: geen
regs: A,IX,HL
REQuire TRAns... ission
in: geen
uit: require trans.. ission code (reqtrac)

op PIO-nu....er reqport
doel: ..eedelen aan CC dat een bericht ~ereed is

voor transport van CG naar CC
data: gun
regs: A
CHECK-Output
in: (SPH):= ack or nack.
uit: ack or nack op PIO-nu.....er checkoutport
doel: ..eedelen aan CC dat laatst~ezonden bericht

wel of niet in orde was
data: geen
re'3s: A,HL
CHECK-Input
in: ack or nack van CC op PIO-nu.....er checkinport
uit: (SP+4):= ack or nack
doel: ..eededelin~ van CC aan CG of laatst ontvangen

bericht wel of niet in orde was
data: geen
regs: A,IX
KEYbord character INput
in: karaktercode op PIO-nu.....er keyport
uit: (SP+4):= karaktercode
doel: invoeren van een besturingskarakter van SYSCO

naa CG
data: gun
regs: A,IX
RANDo... nu...ber generator
in: ... in op (SP+6)

...ax op (SPH)
uit: rando..byte op (SP+2)
doel: leveren van een rando..byte tussen ... in en ..ax

inclusief
data: rando..
...ethode: 0

X
t+1

REQTRA

RAND

KEYIN

PCDOUl

CHECKO

CHECK I

of toeko...st

( 0 < n < 16 )
n-1

:= X
t

n
X

t+1
regs: IX,A,HL,B,F,DE
Ti .. eCHECK
in: ti ..ein op (SP+4) lower order

(SP+5) hi9her order
uit: past error or future op (SP+6)
doel: bepaling of de ti ...ein verleden,fout

is
data: clock
regs: IX,HL,BC,AF,DE

TCHECK

T.......



DISPL

Zolan~ er nog geen SYSCO bestaat zal een CG bestuurd worden vanuit
een VDU.
Interne "ededelingen van CG aan SYSCO worden op het scher" afgebeeld
Daartoe dient de volldige af te beelden tekst overgeseind te worden.
Gebruik wordt ge"aakt van het dee I SYSTEM van Zilogs Operating Sys
te".
Bij de syste"call dient een vektor te worden afgeleverd "et daarin
onder "eer:

1) het startadres van de tekst
2) de lengte
3) het beste""ingsonderdeel (scher")
4) terugkeeradres na foutherkenning
enz.

De overdracht geschiedt als voIgt:
SYSTEM onderzoekt het statusbit (0) van de VDU
Indien dit bit nul is, wordt een karaktercode op
de poort van de VDU gezet.
Dit proces wordt in een busy-wait-Ioop herhaald,
totdat het laatste karakter overgeseind is.

In de definitieve versie zal het voldoende zijn dat CG een foutcode
aan SYSCO zendt, die daarop zelf de vereiste aktie ondernee"t.

Het problee" van SYSTEM is dat in de nor"ale debug-"ode van het
Zilog Operating Systee" , SYSTEM wordt gerelocateerd zodat bij een
SYSTE"-call naar een verkeerd adres wordt gesprongen.
Dit is niet het geval bij debugging onder ZAP (Zilog Analyzer
Progra") condities. Helaas kennen slechts weinig "achines deze
"ogelijkheid.
Het is aan te bevel en 0" dat deel van SYSTEM in de CG-progra""atuur
te copieren.

Voorbeeld

callertaak: PUSH least si~nificent charactercode
PUSH "ost significent charactercode
PUSH charactercode of space
PUSH CG-nu"ber-code

display-procedure:
DISPL: LD B,04H
again: IN A,(OF5H)

BIT (O),A
JR Z,a~ain

POP AF
OUT (OF4H),A
DJNZ again
RET

Nog beter is het 0" dit proces in de definitieve versie onder inter
rupt te laten verlopen i.p.v. een busy-wait-Ioop. [RIO]



INITIATION

De ~odule INITIATION bevat aIle procedures (fto~enteel slechts een)
die het systeeft en de databestanden in een korrekte toestand zetten.
De procedure INIT verzorgt de initialisatie van de databestanden
door: t) pointers in kettingblokken naar de ~oede blokken

te laten wijzen
2) statussen te initialiseren
3) tellers te zetten
4) t.b.v. het foutzoeken in bepaalde blokken opeen

volgende nuftfters zetten
5) in bepaalde buffers testdata te zetten
enz.

Hierna wordt de initialisatie behandeld.

-De stackarea-grenzen worden gevuld "et codewoorden FFFE (HEX).
De variabelen sttop en stbot worden vastgele9d. Het is "ogelijk
Oft sttop en stbot binnen de stackarea te zetten zoda een eventuele
du"p na een tout, een betrouwbaarder beeld van de stack geeft.

-Diverse tellers , statuswoordan en tijdnorften worden gezet.

-CINBUF wordt "et testdata gevuld.

-Het keybordbufter wordt schoongeftaakt.

-De tabel ftat daarin de aanvraagtijden van nieuwe oproepen wordt ge
initialiseerd.

-Blok ttq wordt gereserveerd 0" het begin van de ti"er-queue te
"arkeren. Dit blok is voor verder gebruik ongeschikt.

-Evenveel blokken als PCD~s worden gereserveerd voor het "arkeren
van de zend-rijen van die PCD~s.

Ook deze blokken zijn verder onbruikbaar.

-De resterende blokken worden in een ketting gezet.

-Aan aIle PCD~s wordt een vast register toegekend en aIle resterende
registers worden beschikbaar verklaard in de tabel REGAVAIL.

-De job-queue wordt gevuld ftet test-data.

-De tabel die de toestanden van de PCD~s en DEVices aan~eeft wordt
ge!nitialiseerd op operational voor PCD~s en free voor DEVices.
Ais niet door het PCD-nu"fter bepaald abonnee-nu"fterdeel,wordt aan
aIle DEVices een opeenvolgend nuftfter van 4 cijfers toegekend.
Dit is vergelijkbaar "et de toestand in een pas gelnstalleerde cen
trale.

-De tabel ftet daarin de statussen van de low-prio-jobs wordt op
talse gezet (= runable and not-interrupted).

FFFE codeword

FFFE

STACKAREA

codeword



TIHER

Zoals in het ontwerp beschreven, is de cyclische kloktijd waarbinnen
aIle tijdafhankelijke akties ftoeten zijn voltooid, 60 seconden.
Dit houdt een klokinterrupttijd van 2 ~s. in,hetgeen tevens de nauw
keurigheid van de klok vastlegt.
De klokgrenzen worden dan:

a) tftax := 61999
b) tlow := 30000
c) thigh := 32000

Dat wil zeggen dat het ftogelijk is o~ akties ~axiftaal 30.000 eenhe
den te vertragen en akties ftogen niet ouder zijn dan 30.000 eenheden.
De tijdsduur Oft foutieve tijden te detekteren bedraagt 2000 eenheden.

KBORD (keybord)

Slaat de door SYSCO geleverde karaktercodes op in keybuf.
KEYIN haalt deze codes binnen. Indien de code een ESC voorstelt,
wordt het buffer gewist en indien de code een Carriage-Return be
tekent, wordt het KeyBordPrograft waarvan de identiteit wordt bepaald
door het karakter dat voor de CR werd overgeseind, in de proces
wachtrij geladen; tevens wordt keybuf gewist.

TSET (tifteset)

TSET levert een deadline-tijdstip op door de gegeven tijd bij de cy
clische klok op te tellen.

FHTQ (froft tifter queue on overflow)

Deze procedure onderzoekt of er blokken in de tijd-wachtrij staan
waarvan de deadline reeds gepasseerd is en dus afgehandeld ftoeten
worden.
Zoja, dan wordt RHANDlER opgeroepen voor het register dat in 20'n
blok werd genoeftd. Het blok wordt uit de wachtrij verwijderd en in
de lege-blokken-ketting gehangen.
Ook wordt in het betreffende register de status veranderd en een
bericht ge2et dat het register uit de tijd-wachtrij ko~t.

DEBUG n

De procedures DEBUG 1,2 en 3 dienen o~ tijdens het testen ~elding

te geven in welke fase de afhandeling nu is.

TIHERESUlT

Drukt het tijdverschil tussen twee opeenvolgende geleverde tijd
stippen uit in great,equal of less en onderzoekt tevens van de ge
leverde tijdstippen of dezen verleden,toeko~st of fout zijn.

INSERT

Voegt een gegeven blok a in een ketting voor blok p door de voor
en achterwaartse wijzer naar de voor- respectievelijk achterganger
te laten wijzen.

TOEe (to eftpty block-chain)

Het gegeven blok wordt uit de ketting gelicht en in de lege-blokken
ketting gelast. De bronketting wordt korrekt gelast.



FMEC (fro~ e~pty block-chain)

Haalt een blok uit de lege-blokken-ketting en last deze ketting weer
aaneen. Indien geen leeg blok fteer over dan wordt een fout ge~eld.

TOTO (to tifter queue)

Roept FMEC aan en bepaalt de plaats in de ti~er-queue waar het blok
door ftiddel van INSERT ftoet worden ingevoegd op grond van de opge
geven vertraging.
In het blok wordt daaroft de wektijd en het registernuft~er geschre
Yen. Tijdens het bepalen van de plaats in de rij worden aIle blokken
onderzocht op fouttijd.
In zo~n geval wordt de betreffende oproep gestopt,wat wordt ge~eld.

Ook indien er geen leeg blok beschikbaar was, wordt de oproep
gestopt.

FMTOR (froft tifter-queue on request)

Haalt een gegeven blok uit de wachtrij ook al is zijn wektijd nog
niet gekoften. De procedure roept TOEe aan.
Indien het registernuftfter in het blok niet ~et het geleverde nu~fter

overeensteftt worden beide oproepen gestopt.

FMER (froft eftpty register set)

Levert een vrij register dat cyclisch wordt gekozen uit regavail.
jr bevat de cyclische teller. Indien er geen vrij register is, wordt
een niet bestaand register geleverd (rftax+l).

TOER (to eftpty register set)

Levert een register terug aan de vrije register-set en poetst het
schoon.

TOSO (to send-queue)

Het geleverde register wordt in de zend-wachtrij gezet van de be
treffende PCD. Daartoe wordt ftiddels FMEC een blok gehaald.
Als er geen blok beschikbaar is wordt de oproep gestopt.
Anders wordt de plaats in de zendrij bepaald op 9rond van de vol-

gende prioriteiten:
a) PDC-berichten hebben voorrang
b) opeenvolging van gewenste zendtijd

Tijdens die plaatsbepaling worden oproepen die in fouttijd verkeren
gestopt. Insert verzorgt het lassen in de ketting.
Tegelijk wordt de wens kenbaar ge~aakt o~ in DUFO een bericht te
zetten. (SUOC+l)

FMSO (froft send-queue on ti~e)

Levert een register, dat het eerste aan de beurt is, ftet daarin een
bericht voor BUFO.
Als er geen register in de blokken van de zendrij aanwezig is, wordt
dit gefteld als een illegale toegang tot de procedure.
Indien de tijd van een blok in het foutgebied zit, wordt dit gefteld,
ftair het bericht wordt toch verzonden.
Ook wordt gekontroleerd of het bericht in de wachtrij van de jUiste
PCD staat. Anders stopt de oproep.
Het lege blok wordt door TOEe behandeld.



FHSQR (froM send-queue on request)~

Verwijdert een opgegven blok uit de zend-wachtrij. Indien het "ee
geleverd registernu""er niet overeenste"t "et het in het blok ver
"elde, wordt dit aIleen ge"eld. TOEC handelt het le~e blok af.

LOADR (load register after new-call)

Draagt ervoor zorg dat na een nieuwe oproep het register korrekt ge
laden wordt.

EXPAN (expander)

Deze procedure die nag niet is ingevuld zorgt ervoor dat de code van
het te zenden bericht "It de additionele data wordt o"gezet in len
voor de CC leesbaar bericht.
Dat bericht wordt in BUFO gezet door de aanroeper.
Een geslaagde expansie wordt door de para"eter allrigth ge"eld.

CO"PR (co"pressor)

Draagt ervoor zorg dat een door de CC gezonden bericht wordt ontleed
in een byte berichtcode en een data-wijzer van twee bytes naar de
additionele data die in DATAREA is gezet.Het bericht van "axi"aal 29
bytes wordt op deze wijze geko"pri"eerd tot slechts enkele bytes.
Het geko"pri"eerde bericht wordt in het betreffende re~ister gezet
en zo dit niet "ocht bestaan, wordt een nieuw register aangevraagd.
Eln geslaagde ko"pressie wordt eveneens "et de para"eter allrigth
ge"eld (voorlopig nog een schijn-procedure).

CRCHECK (cyclic redundancy check)

Een software-"atige redundantie-kontrole op de juistheid van het
binnegeko"en bericht "oet door CRCHECK worden uitgevoerd.
Kan wellicht beter in hardware worden gerealiseerd.

TRACE

Procedure TRACE onderzoekt of het geleverde re~ister aanleiding
geeft tot volgonderzoek. Daartoe heeft elk register een tracebit
(in PLZ een tracebyte) gekregen, dat deze wens kan bevaten.

BP (byzonder progra")

Deze procedure roept een specifiek byzonder progra""a aan dat be
paald wordt door het geleverde bp-nu""er.
De gebruiker zal deze progra""a~s "oeten ontwerpen.

CLAIK

Shared variabelen "oeten worden beveiligd tegen "eervoudi~, ge
lijktijdig gebruik. Nor"aal staan hiervoor se"aforen ter beschik
king, PLZ kent deze beveiliging niet. Daaro" is de procedure CLAIH
ingevoerd die aIle interrupts weigert (vgl. P-operatie van Dijkstra)
In de interrupt-"ode is CLAI" overbodig. Bij elke CLAIH wordt int
flag opgehoogd, waar"ee een geneste structuur "0gelijk wordt.

BACK

Co"ple"ent van CLAIH vergelijkbaar "et de V-operatie van Dijkstra
6eeft interrupts weer vrij. In de interrupt-"ode is BACK overbodig.
Bij elke BACK wordt intflag verlaagd; indien intflag op nul staat,
worden de interrupts weer toegestaan.



RANDO"GENERATOR

0" in si"ulaties de werkelijkheid te kunnen nabootsen, dienen ge
beurtenissen te worden gegenereerd.
Een van die gebeurtenissen is het kiezen van een vrije A-abonnee
en een bestaande B-abonnee.
De theorie van de pseudo-rando"-~eneratoren levert tal van vuist
regels waar"ee het "ogelijk is 0" een redelijk betrouwbare genera
tor te bouwen in een digitale "achine.
Tal van test en zijn ontwikkeld 0" die betrouwbaarheid te onderzoe
ken. Voor een resu"e wordt verwezen naar [KNUTH].

Een veel voorkoftend "isverstand waaraan ook de leverancier van de
eerste in de verkeersgenerator toegepaste rando"generator leed,
is dat het genereren van een pseudo-rando"-bitreeks beslist geen
pseudorandoftwoorden hoett op te leveren.
In het alge"een is het niet toegestaan 0" Met een zo~n bitgenerator
een woordgenerator te bouwen. 0 14 15
Het betrettende voorbeeld luidt: X := X G> X

t+1 t t
n n-l

X := X ------) 0 < n < 16
15 0 t+l t

waarbij X , •••• ,X dan het gevraagde randOMwoord op zou Moeten le
veren.
Bijea. eenvoudige verdelingstest bleek deze generator al verworpen
te "oeten worden.

KNUTH beschrijtt onder andere twee "ethoden die tot "eer succes lei
den.
- LINEAIRE CONGRUENTIE "ETHODE

X := ( a * X + C ) "OD "
n+1 n

waarbij X
o

- AFGELEIDE VOR"

)= 0, a )= 2, c )= 0, M )a,X ,c
o

n )= 0

X := (X + X ) HOD "
n+1 n n-k

",t k groot genoeg en korrekte initiele vulling van array X~

gebleken is dat deze "ethode voor k=16 redelijk voldoet.
Zie ook Green JACM 6 1959 527-537 voor initiile vulling.

De eerstgenoe"de "ethode is uitgewerkt voor een dubbel-byte Methode;
gegevens:

" < 256**2
eisen:

a MOD 8 = 5
a > SQRl<")
a < f't - SQR1(M)
c oneven

wensen:
" prie"getal zo groot f'togelijk dus (2**16 - 15)
a > "/100
c/" circa 0,2113248654 ••••
"eest significant deel ne"en als randof'tbyte

uitgewerkt:
a := 0000000100011101
" := 1111111111110001
c := 0011011000010111

Deze vor" is toegepast.



RANDOH

Voorbeeld van PLZ-procedures voor hei voorbereiden en aanleveren
van randoft~etallen van een BYTE.

EXTERNAL
CLAIM
BACK
randoft
randin
randout
nrand

PROCEDURE
PROCEDURE
ARRAH16 UORDJ
BYTE !re"ainder for last new rando"nu"beraddress!
BYTE !reftainder for last old randoftnuftberaddress!
BYTE Ireftainder for nuftber of ready randnuftbersl

GLOBAL
1***************************************************************1

RANDHAKE PROCEDURE
!*******************************************:.*******************1
!* this procedure delevers in an array of 16 places one new *1
1* raftdoftnuftber at the place give by randin *!
!* nrand will be increased by one and also randin will (HOD 16)*1
!***************************************************************1
ENTRY
CLAIM
IF nrand < 15
THEN j := (nrandin+1)HOD 16

rando"CjJ := (randoftCjJ + randoftCrandinJ) HOD 65521
randin := (randin+1) HOD 16 !256**2 - 15!
nrand := nrand+1

FI
BACK
END RANDHAKE

!**********************************************:.*******************!
RAND PROCEDURE ("in "ax BYTE)

!******************************************************************!
1* this procedure delivers a randoftbyte beiween "in and ftax oui of*!
!* the array randoft *!
!*************************************************************:.****!

RETURNS (randnr BYTE)
LOCAL
randhulp UORD
ENTRY
IF nrand =zero
THEN RANDltAKE
FI
CLAIM randnr := BYTE ( randoftCrandoutJ I 255)

randhulp := UORD (randnr * (ftax - ftin + 1»
randnr := BYTE (randnr / 255)
randoui := (randout+1) MOD 16
nrand := nrand-1

BACK
END RAND
!******************************************************************!
initalisatie:
zie GREEN JACM 6 1959 pag.527-537
voor het vullen van XCjJ voor 0 <= j <= 15
nrand := 15
randin := 0
randoui := 0
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7.3.2.6 Oproeppro~ra~ftatuur

NEU1C

De procedure NEU-CALL-1 is ~en interrupt-procedure die een aanvraag
voor een nieuwe oproep in ontvangst nee"t door de teller ncc op te
hogen. Ko"t de tellerstand boven de waarde nc"ax, dan wardt gefor
ceerde verkeersreduktie toegepast door de teller weer op nul te
zetten.
In de tabel ncg~nti"e wordt d~ tijd genot~erd van deze oproepaanvra
g~. De teller nci is een index voor de eerstvol~ende ~ vullen re
gel en wordt opgehoogd tot en "et nc"ax.
ncc is een zogenaa"de shared variabele.

NEU2C

Deze procedure wordt als hi~h-priority-job aangeroepen en bereidt
een nieuwe oproep voor indien ncc > 0 is.
De procedure ACHOISE levert een vrij A-kanaal uit een operationele
PCD binnen het opgegeven bereik.
Indien geen vrij kanaal gevonden, wordt dit ~e"eld en is de oproep
veloren.
BCHOISE Yordt aangeroepen 0" een willekeurig B-kanaal te leveren.
Indien een PCD-nu""er geleverd wordt dat niet tot de werkin~ssfeer

van de onderhavige CG behoort, wordt tevens een rando"-kanaalnu~fter

deel van vier cijfers "eegeleverd.
In het ander geval in het nu"fter bekend in de kanaaltabel CLINE
RECORD) PCDEV.
Zijn beide keuzes geslaagd Callright = true) dan worden er registers
aangevraagd. Zijn deze niet voorhanden dan betekent dat het verlo
ren gaan van deze oproep, wat ook wordt gefteld.
In de registers wordt de verkre~en infor"atie gezet waaronder

a) betrokken DEV-nu""ers
b) betrokken PCD-nuft"ers
c) aanvraagtijd van de oproep
d) nu""erinfor~atie.

In de kanaaltabel PCDEV worden registernu~~er en nieuwe status gezet.
De procedure LOADR verzorgt het resterende invulwerk van het regis
ter.
Het A-register wordt naar de zend-wachtrij gestuurd 0" de oproep aan
CC te "elden.

ACHOISE

Levert rando~ een vrij device van een operationele PCD binnen het
gegeven bereik. Er kan een andere verdelingsfunktie worden op~egeven

die echter nog niet ingevuld is.
Het opgegeven bereik "oet behoren tot de betreffende CG.
De boolean allright geeft aan of de selektie geslaagd is of niet.
Benodigd is de kanaaltabel PCDEV waaruit het device wordt gekozen.

BCHOISE

Fungeert als als tegenhanger van ACHOISE en kiest binnen het opgege
yen bereik een willekeurig B-device van een willekeurige B-PCD.
Uil "en een niet-rando"-keuze uit de tabel dan ~oet de waarde van
de rando"generator worden behandeld.
Dit bereik "oet liggen binnen dat van de gehele verkeers-generator.
Valt d~ k~uze op een PCD buit~n d~ betr~ff~nde CG, dan wordt een
vier-cijferig nu""~rde~l, dat rando" wordt bepaald, ~eegeleverd.

De keuze slaagt altijd, zodat een boolean niet hoeft aan te geven of
de keuze geslaagd is.



REC1

De procedure RECEIVE-1 is een interrupt-procedure die aktie nee"t
nadat de CC te kennen heeft gegeYen dat zojuist een bericht in CIN
BUF is gezet. Ha de CRC wordt een ack of een nack teruggezonden.
De nacks worden ft.b.y. een teller bijgehouden en bij oYerschrijding
van het aantal ftet 2, wordt dit gefteld.
Berichten ftet als besteftfting een niet tot te werkingssfeer van deze
CG behorende PCD, gaan verloren, hetgeen wordt gefteld.
Het aantal ack's wordt geteld (nr").
Indien het besteftde BUFI bezet is, gaat het bericht ver10ren na een
ftelding, anders wordt het bericht getransporteerd naar dat BUFI.
Vervolgens worden de statussen van beide buffer~ bijgewerkt.

REC2

Deze procedure wordt als high-priority-job aangeroepen.
Uijst cyclisch aIle BUFI's aan en roept REC3 die het betreffende
BUFI indien vol, ledigt in een register.
Elke aanroep van REC2 resulteert in slechts een transport, tenzij er
geen volle BUFI's waren.

REC3

Het gevraagde BUFI wordt onderzocht. Indien 1eeg, dan wordt de bool.
stop op false gezet Oft een volgende BUFI te laten onderzoeken.
Anders wordt COMPR aangeroepen die het bericht in het BUFI koftpri
fteert in een berichtcode, een additionele datawijzer en een DEVice
nUftfter.
Berichten voor niet-operationele PCD's worden in het PDC-register
gezet. Indien nag geen register aan deze oproep was toegewezen,
wordt er aen aangevraagd via FHER.
Mocht het register zich in een wachtrij bevinden, dan wordt het daar
uit verwijderd.
Een bezet register betekent dat CC te vroeg een bericht zendt, het
geen als rout wordt gefteld; het bericht gaat verloren.
Is iin en ander korrekt verI open dan verzorgt REC4 de rest.

Het register wordt verder ingevuld.
De procedure TRACE wordt aangeroepen Oft te onderzoeken of er nog
volgonderzoek gedaan ftoet worden.
De status van BUFI wordt na het transport van het bericht naar het
register op leeg gezet en aan de CC wordt bericht dat deze PCD weer
beschikbaar is voor de ontvangst van volgende berichten, tenzij het
laatste bericht er {in voor de PDC betrof.
De procedure RHAHDLER verzorgt de afhandeling van het register.

RHANDLER

Deze procedure is verantwoordelijk voor het korrekt afhandelen van
het bericht dat in een register staat.
Hij levert aan CALLPROG het register en roept die procedures aan,
die door CALLPROG worden gewenst "iddels het teruggeleverde register
en de zendvlag of de vertragingsvlag en/of het nu"fter van een uit te
voeren byzonder prograftfta.
In de toekoftst "oet RHANDLER worden uitgebreid "et de ftogelijkheid
Oft verschillende CALLPROGS aan te kunnen roepen.
De keuze van de CALLPROG wordt bepaald door:

- de inforftatie in het deVice-register
- randoft infor"atie



CALLPRDG

CALLPROG ontvan~t een register ftet daarin de huidi~e status van een
oproep, een wijzer naar eventuele additionele data en Ievert daar
voor terug, vol gens het gangbare protocol:

a) eventueel een uitgaand bericht ftet zendvlag
b) eventueel een opdracht to vertraging van dit bericht
c) eventueel het vertragen van enige aktie van deze oproep
d) eventueel het aanbieden van deze oproep aan een op te ~eYen

byzonder prograftfta.
Praktisch elke type centrale kent een eigen oproep-protocol, zodat
de gebruiker zelf CALLPROG zal ftoeten invullen.
Gerealiseerd is een testprotocol dat nieuwe oproepen beeindigl en
te beeindigen oproepen weer opnieuw start.

SEND2

De procedure SEND2 wordt als hi~h-priority-job aan~eroepen Oft aIle
zendrijen cyclisch af te tasten op berichten, en door SEND3 verYol
gens aan te roepen.
De Ius wordt gestopt zodra er ~een volle zendrijen zijn of er een
transport naar BUFO heeft plaatsgevonden.

SEND3

Deze procedure onderzoekt of in de betreffende zendrij een bericht
staat en ot het bijbehorende BUFO leeg is.
Zodra dit het geval is wordt door EXPAN het bericht , zoals dat in
het register staat,geexpandeerd tot een door de CC Ieesbare versie,
die in BUFO wordt gezet.
Een teller houdt het aantal te zenden bericht bij (ns~).

Mocht op dit ftoftent COUTBUF vrij zijn, dan wordt het bericht daar
heen getransporteerd, waarna de betreffende statussen worden bijge
werkt. Tevens wordt REGTRA aangeroepen die aan de CC ~eldt, dat er
een bericht voor verzending gereed staat.
Een ftislukte expansie wordt door allright ~e~eld en dat betekent het
einde van de oproep.
Ook wordt onderzocht of het registernu~fter zoals dat het het blok in
de zendrij stond, binnen het toegestane bereik ligt.
Zonee, dan voIgt een ftelding.
Een transport naar BUFO zet sendready op true ,wat voor SEND2 van
belang is.

LOADCOUTBLIF

Cyclisch wordt elke BUFO onderzocht of er een bericht in staat YOor
COUTBUF (teller jc).
Vindt zo~n transport plaats oftdat swobr ) 0 was en swoc = free, dan
worden de statussen bijgewerkt.
De aanroeper vraagt aan CC het transport af te ~aken. (REQTRA)



SEHD1

Een interrupt geeft aan dat CC zojuist een bericht uit COUTBUF heeft
gelezen en dat de bijbehorende ack/nack gelezen kan worden.
CHECKI leest deze ftelding en fteldt indian het len ongeldige code be
treft.
Het aantal nacks wordt bijgehouden en een "elding vindt plaats bij
overschrijding van het aantal nacks ftet 2.
De teller wordt door een ack op nul gezet.
Indien het een PDC-bericht betrof, wordt nu de PCD=vrij-"eldin~ aan
de CC gedaan ft.b.v. PCDOUT.
Setrof het een laatste bericht van een oproep dan wordt de oproep
gestopt ".b.v. de procedure EDC.
Een ack-ftelding geeft het re~ister vrij voor een volgende bericht.
D"dat op dit "o"ent bekend is dat COUTBUF vrij is, wordt LOADCOUTBUF
aangeroepen 0" het volgende bericht aan te bieden, zodat congestie
aan de uitvoerzijde zoveel "ogelijk wordt voorko"en.
REDTRA wordt aangeroepen als CDUTBUF zojuist ~evuld is 0" CC "ee te
delen dat er een bericht beschikbaar is.

"S6ABDRT

Deze procedure verwijdert een bericht uit een op~egeven re~ister en
haalt het, indien het register in len of ander wachtrij staat, uit
die rij.

CALLABORT

Deze procedure verwijdert de oproep eenzijdig uit het systee".
Dit houdt in het wissen van het opgegeven re~ister in en niet het
wissen van het register van de bij deze oproep behorende tegenpartij.
De procedure "aakt gebruik van de procedure HS6ABORT.
Vrijge"aakte registers worden naar de register-set ~ezonden en de
kanaaltabel PCDEV uordt bijgeuerkt.

EDC

De procedure End-Of-Call houdt "o"enteel aIleen een CALLABORT in.
EDC "oet het "ogelijk "aken 0" geregle"enteerd eindigende oproepen
af te handelen; dit kan vooral voor het volgonderzoek van belan~

zijn, o"dat dit onderzoek bij een EDC afgesloten dient te worden.

Overigens zullen "spook"-oproepen spoedig door de CC worden ~edetek

teerd waardoor een fout"elding en een geregle"enteerde beeindi~in~

voIgt.
Het gevaar voor verstopping door dit soort berichten is dus niet
te vrezen.



7.3.3 Netwerk Siftulator (NS)

Over de netwerk-si"ulator is slechts een korte beschouwing te geYen.
Het ontwerpstadiuft van het interface ftaakt een nader onderzoek hier
weinig zinvol.
Uel is inftiddels bekend dat de co""unicatie tussen CC en DTM een
voudig zal blijven.
In hoofdstuk 6.5 is reeds uiteen~e2et wat voor besturin~sinfor"atie

kan worden verwacht.
De CC houdt in het centrale geheugen een boekhouding van de vrije en
bezette verbindingen bij, zodat dit soort infor"atieuitwisseling
niet via de DTM hoeft te gaan.
Er wordt uitgegaan van toepassin~ van Yool'lopig en wellicht twee
NS-ftodulen die qua struktuur hetzelfde 2ijn op~ebouwd ahoproep
generatoren.
Dit houdt in :

- CPU
- Meftory 64 K
-DItA
- I/O t.b.v. SYSCO

cc

I
CPU DMA

I I
I I

I/O M

I
svsco

Fi~. 7.29 Block Diagraft of NS



7.3.4 Systee" Controle (SYSCD)

COftftunicatie tussen C6, HS en SYSCO kan geschieden via een stan
daardkoppeling over een centrale bus die aIle "odulen verbindt.
Elk bericht ftoet worden voorafgegaan door een "oduuladres dat des
gewenst op een aparte ad res bus kan worden aangeboden.
Het kanaal kan uni- of bidirectioneel zijn.
Unidirectioneel: SYSCO verbonden "et aIle "odulen over 1 kanaal

aIle ftodulen verbonden ftet SYSCO over x kanalen
Bidirectioneel: SYSCD ftet aIle ftodulen over 1 kanaal verbonden

voor zowel heen als teruggaand verkeer.
In beide gevallen dient er een clai" op het ge"eenschappelijke
kanaal te worden gelegd, tenzijn SYSCD op tijdverdeel-basis de
ftodulen polled.
Het laatste verdient de voorkeur vanwege de verwachte geringe ver
keersdrukte.
Een andere oplossing bestaat uit een fysiek kanaal dat in tijd
ftultiplex door aIle ftodulen wordt benut.
Dit systeeft wordt bijvoorbeeld in de HARC gerealiseerd als zijnde
de C-switc~

SYSCD zal in staat ftoeten zijn 0" de eerder genoe"de eisen te reali
sereno
Ten behoeve van data-opslag, verkregen uit het volgonderzoek, valt
te denken aan achtergrondgeheugen, oftdat deze data later verwerkt
wordt en niet direkt beschikbaar hoeft te zijn.
De capaciteit die de eveneens genoe"de "agtape biedt, zal niet nodig
zijn.
Als voor floppy wordt gekozen, kan hierop tevens de progra"ftatuur
die ftet hulp van de bootstrap-loader wordt geladen, worden opge
slagen.
Traagheid in de overdracht is geen bezwaar oftdat het systeeft nog
niet operationeel is.

Hieuwe oproepen genereren
Als de siftulatieduur beperkt blijft en onder operator-supervisie
plaats vindt, hoeft het lange-terftijn verkeersgedrag niet te worden
geiftpleftenteerd.
Uel zal een goede aankoftstverdeling van nieuwe oproepen gerealiseerd
ftoeten worden.
Een voorbeeld van een (te) siftpele uitvoering zou een pulsgenerator
ftet instelbare fre~uentie zijn (vaste IAT), die wordt aangesloten
op de interruptingangen van de CG's - vector: new-call.
In zo'n voorbeeld bepaall de frequentie het lange ter"ijngedrag en
de IAT (inter arrival tifte) is equidistant (geen spreiding).

VOU MOD

Fig. 7.30 Block Diagra" of SYSCO



7.3.5 HARC - toepassin~

Bij het ontwerp is uitgegaan van toepassin~ van een bestaand Micro
processor-svstee", aangezien fabrikage yan een cOMpleet
nieuw te ontwerpen systee" econo"isch niet haalbaar is, vanwew~e het
produktie-aantal.
De "ARC leende zich goed o"dat het svsteeM is opgezet als Multi-pro
cessor-svstee" dat naar bllieyen kan worden uit~ebreid.["AR]

O"dat naderhand bleek dat realisering "et de HARC niet waarschijn
lijk is, wordt de beschrijving ervan in dit versla~ kort ~ehouden.

Ele"enten van de "ARC zijn:

- CPU/"e"ory board Met Z-SO Microprocessor, I K PRO", 15 K
RA", interruptlogica, Zilog tiMer CTC,
A- en B-bus aansluitin~, 4 x 48 K RAH
adressering

- "eMory board 48 K RAH of 16 K RA"
- Power Supplies
- AlarM Controller board voor al~e"ene bewlkin~

- 1/0 driver boards "inidiscdrives, floppy disc drives,
VDU's

- D"A I/O board
- C-bus voor het aansluiten van Maxi"aal 16 B-fraMes
- C-switch voor het aansluiten van MaxiMaal 255 C-bussen

-f'"
I'.'D"... O...H

Figuur 7.31 geeft een toepassing van de HARC-syste"en in de verkeers
generator.
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Elke CG bestaat uit een "ini- B-tra"e, CPU'He". board, extension
NeNory board, eventuele res.rve geheugenkaart, alar" controller,
C-bus controller voor coftNunicatie Net SYSCO, SIOC-DHA voor CON
"unicatie Net de c.ntrale besturing van de PRX.,via een speciaal
te ontwikkelen adeNend butter!~I~.I~I]

Op de C-bus zijn slechts "axi"aal 16 "odulen aan te sluiten.
Uoor d. cONpleet uit t, vo,ren v.rke.rs-generator is dit ongeveer
J te weinig.
lolang als de verkeers-generator niet de volledige last hoeft te
leveren kan dus N,t zo~n C-bus volstaan worden.
De C-swit.ch dient dan voor de co"plete installatie te worden
tOlgepast.
Uellicht is het ftogelijk deze laatstgeno."de dure oplossing te
verNijden door de oproepgeneratoren Neer kracht in de vorN van
processoren te geven of door een andere cO"Nunicatie ",t SYSCO
to. t, staan.
Nader ond.rzoek is daarover vanwege de behoefte, niet gepleegd.

SYSCO kan bestaan uit:

- CPU'Meftory board
• HeNory board
- Alar" controller
- Mini Disc Drive controller
- UDU controller
- C- bus controller.

MS kan bestaan uit dezelfdl Nodulen als een CG.

CO en MS passen in een miai- l-fraNe terwijl SYSCO in een 8-frafte
di.nt te worden glhuisvest.
AIle SRIO-boards (adeNende buffers) kunnen in een kaal groot A
fraN' worden geplaatst.



7.4 REALISERING Operating Systeft Oproep-Generator

7.4.1 ALGEHEEH

Dit hoofdstuk kan betrekkelijk kort gehouden worden.
In verband ftet de beschikbare tijd is aileen de progra~~atuur

van het grootste gedeelte van de oproep-generator gerealiseerd.

operating systeft exclusie1 bootstrap-loading
I/O exclusief poort-initialisatie
oproep-progra~ftatuurexclusie1 gebruikers-afhankelijke
prograftftatuur
hulpprograftftatuur inclusie1 rando~generator

Geen aandacht is besteed aan de Netwerk - Siftulator.
Gebruik kan worden geftaakt van het HARC-systee~ ftet C-bus, waarvoor
hard- en software beschikbaar koftt/is.
In SYSCO dient nog te worden gerealiseerd

genereren van nieuwe oproepen (tijdstippen)
ftoduul-coftftunicatie
volgonderzoek
operating syste~

Resufterend ~ag dit onderzoek gezien worden als een verkenning van
de ftogelijk~ bouw van een verkeersgenerator, ftet diepergaand
onderzoek op het gebied van de oproepgenerator.

Getest is de ftonitor ~et interrupt handler en de priftitieven.
De eindtest van de coftplete prograftftatuur (~et eventuele duft"y~s)

ftoest worden afgebroken wegens het niet fteer beschikbaar zijn van
het ontwikkelsysteeft"
De test bestond uit een kortgesloten werkwijze.
Dit houdt in dat het invoerbu1fer en het uitvoerbu1fer van een
oproepgenerator gelijke geheugelnlokaties bezitten.
Door nu een eenvoudig protocol te kiezen ftet twee berichten,
bericht a wordt bericht b en oftgekeerd, kan de generator worden
getest.



7.4.2 DATA-BASE

r:'STATICDATA

SOFTWARE

~DU~N

CALL GENERATOR

[:J r:' DYNAMICDATA

Fig. 7.31 Software Structure

CALL
SERV

Voor de inleidende beschrijvin~ wordt naar onderzoek en on twerp ver
wezen.
De systee"data voor de definitieve versie luidt:

pcd"ax := 31 ftaxiftaal 32 PCD's per CG
dev"ax := 255 "axiftaal 256 DEVices per PCD
r"ax := 255 "axiftaal 256 re~isters per CG
jqftax := 5 "axi"aal 6 plaatsen in de job-queue
jqstack"ax := B "axi"aal 9 plaatsen in de jq-stack
nec"ax := 255 "axiftaal 256 blokken per CG
stackftax := 200 "axi"aal 199 plaatsen in de stackarea
key"ax := 5 "axi"aal 6 plaatsen in het keybordbuffer

Er is een co"pilatie ",t deze gegevens uitgevoerd die uitkwa" op een
totale geheugenbehoefte van < 42 kbyte voor DYHADATA,hetgeen goed
",t de schatting overeenkwaft.



STATICDATA

De "odult STATICDATA bevat alle gegevens die voor inwerkingstelling
van het SystlR vastliggln en niet zullen wijzigen. Daaronder kunnen
gerekend worden de berichten-conversie-repertoirs, de sleuftijden ea
de gehele prograRRatuur. Het is duidelijk dat het laatstgenoeRde
niet in deze Rodule is ondergebracht.
Het berichtenrepertoir voor de uitgaande zijde kan een tabel zijn
Ret als index de berichtcode en als uitgang een berichtinforRatie
deel van nog nader te bepalen lengte. Een repertoirgrootte van 20
lijkt vooralsnog voldoende.
De ingaandl zijde zal Roeten worden opgevangen Ret een beschrijving
in beslisblokken oRdat de tabelvorR hier te veel lege plaatsen zou
eisen. Uoorlopig is echter nog een tabel verondersteld.
De repertoirs worden door EXPAH en CO"PR aangeroepen.

DYNADATA

In de Rodule DYHADATA is alle dyna"ische data gedeclareerd.
DynaRische data wil zeggen dat tijdens bedrijt op deze geheugenloka
ties wordt geschreven en gelezen. Benodigd hiervoor is RA" i.t.t.
RO" die voor de overige lokaties kan worden toegepast.~

Er bestaat echter nog Reer dynaRische data die in AS"-procedures uit
sluitend via registers of stack wordt geRanipuleerd. Dit laatste
geldt ook voor de LOCAL gedeclareerde data in de PLZ-procedures.
Aangezien de stackarea deel uitRaakt van DYNADATA blij1t bovenver
Relde van kracht.

STRUCTUUR

aan welk volgonderzoek nodig is
de starttijd van de oproep aan
de toestand van het register aan
berichtcode laatstontvangen bericht
wijzer naar de bijbehorende data
berichtcode van te zenden bericht
wijzer naar bijbehorende data
nURRer van eventueel blok in wachtrij
nURRer van betretfende PCD
nu""er van betrettend DEVice
toestand waarin zich de oproep bevindt
evt. nURRerintor"atie van B-zijde

geeft
g"tt
geeft
g"ft
g"ft
g"ft
geeft
geeft
geett
geeft
geeft
geeft

De datastructuur zal worden besproken aan de hand van de berichten
stroo".
Ken"erk is dat lIke oproep een register krijgt toegewezen,waarin de
bij die oproep behorende data wordt opgeslagen dan weI wordt verwe
zen naar de plaats waar die data kan worden gevonden.
Uoorts bezitten de PDC's (controllers) van aIle PDC's zo'n register.
Aile registers zijn gebundeld in een tabel r bestaande uit REG's.
Elke REG bevat:

a) trace
b) genURe
c) utah
d) codin
e) dapin
f) codout
g) dapout
h) blnr
i) pcdnr
j) devnr
k) pcdevstate
1) subscrnr
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* DAPIN/CODIN
Fig. 7.33 Data-base Call- Generator

-In de tabel regavail wordt de beschikbaarheid van de re3isters bij
gehouden.
De toestand van alle PDC's en DEVices wordt bij3ehouden in de tabel
pcdev. Tevens is daar ver"eld welk register aan het betre11end DEVi
ce of PDC is gekoppeld. Ook het vaste deel van het abonneenu~"er van
het DEVice ligt hier opgeslagen.

-De wachtrijen voor zenden en tijd worden 3evor~d door kettingen van
blokken die allen uit een gefteenschappelijke le3e-blokken-kettin3
koften.lo 'n blok bestaat uit:

a) gentifte bevattende de wektijd van het blok
b) rnr waarin het nUftfter van het betreffende re3ister
c) fwp aangevende het nuftfter van het vol3ende blok
d) bcp aangevende het nuft"er van het vorige bloke

Er bestaan evenveel zendwachtrijen als PCD's. In de blokken zijn de
registers verfteld ftet daarin de berichtinforftatie van te zenden be
richten "et hun gewenste tijd van zenden.



-Er bestaat een tijdwachtrij "et daarin blokken die wijzen naar re
gisters waarvan de afhandeling een opgegeven tijd vertraa~d dient te
worden.

-De wachtrij voor nieuwe oproepaanvra~en nc~enti"e is een Round-Ro
bin-"echanisfte,waarin de tijd van aanvrage wordt gezet.
nee bevat h.t aantal nog niet afgehandelde aanvragen dat op nul
wordt gezet bij overschrijding van het aantal nc"ax.

-Processen kunnen worden opgeslagen in de wachtrij jq die ook is op
gebouwd ",t behulp van een Round-Robin.
Opgeslagen kunnen worden:

a) CPU-registerinhouden van A,F,B,C,D,E,H,L,IX
b) het deel van de stack behorende bij dat proces ",t een

ftaxiftu" van (O •• jqstack"ax) adressen.

-Berichten van de CC kOMen onder interrupt binnen in het ge"eenschap
pelijk invoerbuffur CIHBUF dat voorzien is van een statuswoord SUIC.
Opgeslagen worden PCD-nu""er, DEVice-nu""er, Lengte, Into, CRC.

-Vervolgens worden berichten naar het butfer (BUFI) dat bij de be
ste"de PCD hoort getransporteerd, zodra daar tijd en rui"te voor is.
BUFI is ook van een statuswoord voorzien SUIB.
Behalv. het PCD-nuftfter en CRC wordt het gehele CINBUF gekopieerd.

-Vanuit BUFI gaat het bericht naar een register echter na ko"pressie
van het infor"atiedeel dat wordt gesplitst in berichtcode van een
byte plus een datapointer van twee byte die wijst naar de additione
Ie data in DATAREA.

-Ha verwerking van het bericht kan het aanleiding geven tot het zen
den van een bericht dat weer in het register wordt geschreven als
berichtcode en datapointer.
Onder cyclische verwerking wordt het vanuit het register in het bij
de PDC behorende uitvoerbuffer (BUFO) gezet na expansie.
"ocht het buffer bezet zijn dan wordt een clai" op het butter ge
legd door SUOBU op te hogen.De status wordt door SUOC aange~even.

BUFO bevat Lengte,Info,DEVice-nu"fter,"aar ook het registernU"Mer.

-Van BUFO wordt het bericht in het geMeenschappelijk uitvoerbufter
(COUTBUF) gezet dat eveneens van een statuswoord is voorzien (SUOC).
De CRC-code wordt tijdens het transport hardware-"atig verondersteld
te worden toegevoegd.

-Een keybuf slaat aIle door SYSCO aan deze CG geleverde karakter
codes Ope

-De stackarea duidt de plaats van de stack aan. De grenzen van de
stackarea worden door pointers in sttop en stbot aangegeven.
De stackgrenzen worden opgevuld ",t codewoorden (FFFE) zodat stack
over- of underflow door een controle op deze woorden kan worden
gedetekherd.

-Voorts zijn er tal van tellers en lokaties voor klok, cyclische af
tasters enz.



7.4.2.1 Bereik van de variabelen

BUFI sNib · full/e"pty..
1 2/ •• /31
info 0/ • •l2exp29 -1
crc ok/notoll

BUFO swobw 0/ •• /127
swobr full/eftpty
I 2/ •• /31
info 0/ •• /2exp29 -1

PCDEV rnr O/ •• /rftax «256)
state • PCB: operational/notop.r/error· BEV: free/bfree/busy/error
subscrnr 0/ •• /9999

R trace 0/ •• /255
genti"e O/ •• /tftax <2exp29 -1)
rstate inec/insq/intq/busy/alftostready/ready
codin 0/ •• /255
dapin 0/ •• l2exp29 -1
codout 0/ •• 1255
dapout 01 • •l2exp29 -1
blnr OI •• /nec"ax «256)
pcdnr OI •• /pcdftax «256)
devnr OI •• /devftax «256)
pcdevstate to be defined by callpr09raft
subscrnr 0/ •• /9999

ft5GREPOUT cadin 01 •• 1255
"sgout OI •• I"s9rep"ax «1)

QUEUE BLOCK part 1 TIME 0/ • •/tftax «256)
part 2 rnr .. 0/ • •Irftax «256).
part 3 fwp OI •• /necftax «256)
part 4 bcp O/ •• /nec"ax «256)



In enkele exe~pIaren is de progra"~atuur niet atgedrukt.
Deze is Dp aanvraag bij de Technische Hoglschool Eindhoven
verkrijgbaar.
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8.2 - SUM"ARY
8.3 - GENERAL
8.4 - Z-80 DEVELOPMENT SYSTEM
8.5 - INTERUORKING PLZ/SYS AND Z-80-ASSE"BLY
8.6 - EXPERIENCE
8.7 - PLZ STRUCTURES

For the production of the bi9gest part of the software, the Zilog
DeYelopMent SysteM was used.
Becaus. of that, it was possible to gain a high production.
The use of PLZ/ASH, a ftediuft level lan9uage, could nat realised.
PLZ/SYS does not allow interrupt-, real-tifte, and I/0-prograAMin9.
Thereforl ~8D-Ass'Ably-code had to be linked with PLZ/SYS.

At the beginning the deYelopftent of PLZ-written pr09raMs was tirin9,
but later on, a high production could b. reached.
Bigg.st probleM of PLZ/prograMMing is the lack of an-line debu99in9
aids.
The Zilog docuAentation is pertinent un-clear and not COMplete.
For proflssional purpose, the COMpiler and the disasseAbler are not
usefull.

8.3 GENERAL

The use of hi9h-Ievel languages has several pros and cons.

Pros

+ readable docuAentation
+ high production
+ systeM independance

(if cOApiler available)
+ good prograA-structure

Cans

- Mare size of abject-code
(CHILL 0% PLZ/SYS 80%).

- restricted datafacilities
- no stack-Manipulation
- no real-tiM' pr09raM"ing
- restricted or no 110
- no use of special hardware facilities
- unpredictable real-tifte load

The whole secret is in Making the Mast of the pros and side-st.ppin9
the cons.

I used PLZ/SYS for prograMMing parts of the operating systeM of a
call-generator, in which the application of a Z-80 Microprocessor
was choosen.
For an explanation of PLZ/SYS, look at CSNOl and [PLZ1J.

Because of the cons described above, I decided to divide the soft
ware into two parts:

- PLZ/SYS-pro9raMMable for the bi9gest part
- AsseMbly-progra"Mable for the real-tiMe and lID-part.



s
So all I/O-functions, the often used ~onitor and the ti"e-critical
first-level-interrupt-handler, were written in Asse~bly-code.

These procedures, lo£ated in ftodules were kept as short as possible.
All other procedures and the database were pr09ra"fted in PLZ/SYS.
The linker is able to link those object-ftodules gained fro~ code
generated PLZ/Z-code, with object-ftodules 9ained froft codegenerated
asseftbly-ftneftonics.

I
®

@T+-
/ // cade-

t'gene1rat/

I

cg I

lOOR

Fi9· 8.1 Codegeneration and Interworking PLZ and Z80-asse"bly



8.4. Z-SO DEVELOPMENT SYSTEK

For hard- and software developAent, Zilog otters a develop"ent-gys
teA with CPU, 48K-Byte, VDU, Operating Syste", two floppy-disc-dri
yes etc.
Uith help of the Editor, prograAs can be prepared as files on flop
py.
These source-files are offered to converter-pragraAs (coApilers andl
or asseAblers=codegenerators), which add object-cade-files.
Thlse object-code-files can be loaded and executed.
Zilog offers the following progra""ing-languages:
ASK, BASIC, PlZ/ASK and PlZ/SYS. BASIC is on interpretor-base.
PlZ/ASK consists of the well known asse"bly "ne"anics added ta so"e
datastructures and the structures IF-THEN-ElSE, IF-CASE-THEN-ElSE
and DO-EXIT-DO.
A test-prograA in PlZ/ASK was not accepted by the so called ASH
filter, after several trials.

The software contains also a disasseAbler as a debug-aid.
Object-fills which are hard to read, are translated to Asse"bly
AneAonics.
Alas, therl are several anoAalies known. (Proble"s with CASE

. construct and variable-naAes of only one character).

A debugger (e.g. ZAP) allowes "icroscopic control ot progra"s in
execution.

8.5 INTERUORKING PlZ/SYS - ASSEMBLY

The description at the para"eter-passing between PLZ/SYS and
bUAbly is iDCOApllh in [PLZU.
ParaAeter-passing between procedures iR PLZ/SYS and by that, between
all other procedures, goes by stack.
The PLZ/SYS-user is unaware ot that !
As an exaAple the next progra" is given.
A banker (b) wants to adAiniste~ . the credit of a custoAer by a
adAinistrator (a).

AdAinistrator PROCEDURE
RETURNS

LOCAL account BYTE
ENTRY
account := payAent 
newsaldo := oldsaldo

ENDAdAinistrator

(oldsalda YORD paYAent BYTE)
(newsalda YORD)

1
+ account

Banker PROCEDURE ( custo"er UORD)
RETURNS (ready BOOl)

ENTRY
saldo[custo"er] := AdAinistrator(saldo[custo"er],100)
IF saldo[custoAer] > 0
THEN ready:= true
ELSE ready:= false
FI

ENDBank.er
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Fig. 8.2 Stack Nanipulatian by Calledprocedure (A)
and Callerprocedure (B)

The banker reserves stare on
the stack for paraMeters, he
expects cOMing back
(newsaldo).He pushes all the
paraMeters he has to supply
to the AdMinistrator
(oldsaldo,paYMent), pushes
his returnaddress and JUMps
to the AdMinistrator.
The in-paraMeters are stored
on UORD-base, that Means
BYTES are stored as UORDS.
The AdMinistrator reserves
between returnaddress and
the inparaMeter-block,
store for his local variables
on a BYTE-base,which Means
that the regular even/odd
feature ot the stackpointer
is disturbed.
Therefore I suggest to add a
dUMMy LOCAL of the type BYTE
in such cases.
The AdMinistrator pushes the
contents of the IX-register
on the stack and establishes
his own one.
After his work is done, he
reMoves the in-paraMeter
area and re-stores the
IX-register-contents.
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Fig. 8.3 Stack Use by PLl

The AdMinistrator returns control to the Banker by popping the
prograft -counter.
The Banker finds his data on top of the stack.



8.6 EXPERIENCE

Asseftbly-progra"fting led to quick results, but invited in ad-hoc
prograRfting (tricky-prograRfting).
PLZ/SYS led after two Ronths of probleRs to high production with
an extra need of 80% in prograft ,-ReRory-space !

CORpiler
The cORpiler and PLZ-codegenerator are slow (~2 rows/s).
During cORpilation several tiRes a severe error occured, which led
to autonoRous destruction of source-files on disc !
E.g. In and outparaReters of procedures "ay not be the sa"e.
During the long cORpilation runtiRe the user is poorly inforRed
about the progress.
Procedures have to be declared before calling the".
"utually called procedures have to be declared in different Rodules.
String-quote-RisRatch is detected late by a fteaningless error
"essage.
After detected errors, incorrect errors ftay be given, 50 several
cORpilations are necessary.

Codegeneration
This systeR never failed in generating objectcode fro" interRediate
Z-code-files.
The codeg.nerator is nearly as slow as the co"piler.

Linker
The linker is able to link object-Rodules (irrespective wether these
code is generated by the AsseRbler or by the PLZ-codegenerator).
All Rodules can be located at given addresses (or in succesion).
PLINK is able to link Z-COd'-Rodules with object-code-ftodules.
It is Reant for interworking with the Interpretor.

Debugger
A special debugger ZAP gives the following possibilities:

register show and Rodification
ReRory show and Rodification
port show and Rodification
breakpoint setting and clearing with autonoRous re~ister show
step by step with register show
display of the last n disasse"bled instructions

Uith help of the asseRbly-ftneROnic5 in the source-text, it is a
decent tool, but for PLZ-debugging it is not.
Here it is clear how Ruch we pay for the pros of using PLZ.
The PLZ-prograRRer is ignorant about the fticroscopic level of
registerRanipulation etc.
In case of a fault-loop in a PLZ-procedure, the addresses betray
the procedure in which this happens.
The prograRRer has to work with his own tools by inserting several
Ressages between his PLZ-stateRents.
This supposes an error-free ftessage-tool. (In Zilog Dev. Syste"
one Ray use the procedure SYSTE" described in RIO).
8ecause of the structured prograMMing of PLZ, there will be Ruch
less faults cORpared with AsseRbly-written prograRs.
Therefore staying prograRRing in AsseRbly-code 1
Even in "ultics operating systeR , 95% is in high level language
(PL/1); the 5% lett in AsseRbly-language and these procedures are
the very basic and Rachine dependent portions [UIEJpage 26.



I have tried to use the
disasse"bler by progra""ing
the proc.ss
queuing-procedures (stac~

"anipulation) •
First I wrote the proc~ure

in PLZ/SYS without stack
"anipulationstateftents, then
co"pilation and codegenera
tion.
After that,disasseftbly and in
serting the stack-ftanipula
tionstate"ents between the
other state"ents.
After codegeneration one
should have a "are or less
quick result.
However the problefts with the
disasseMbler "ade it
hpossible.
Besides that the generated
code was vere unclear and
hard to understand.
The 80% "are object was not
allowed because of the
frequent use ot this
procedur••

PLZ-source

PLZ-z-code

object

Z-80

z-80
mnemonic

OBJECT

Fig. 8.4 Flow of Codegeneration
with PLZ and DIASA5H



8.7 PLZ-STRUCTURES

The following structures in PLZ/SYS are known:

DO ---

EXIT

00

IF --
THEN --

(E LSE ---I
FI

IF -
CASE* THEN--

(ELSE -_.J
ESAC

,Fig- 8.5 Softwar. Structures

Th. blockstructurl is given in fig.8.B and consists of Rodul.s,
progriRS and procldur.s.

I~ROCEDURE m

MODULE

Fig. 8.& Black structure of PLZ
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ANNEX TO RECOMMENDATIONS z.IOI.Z.103

YES

NO

--+.2
'------'

....---J_----, Loc:al
call

Insufficient
,1---'-..,.., digiu

p. 1} •• , 1}-~--~

External
call

Special
faciliti..

- Example I of a local call handling process, page I
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ANN~ TO RECOMMENDATIONS 2.101·Z.103

-{pp.l.2

----{Tone

pol·--

..~{p. 1
'------/

- Example 1 of a local handling process, page 2



INTERRUPT-OPYANG

Hog opgelost "oet worden hoe de interruptvectoren "oeten worden op
gevangen ingeval van afgehouden interrupts.
In een FIFO - buffer worden aile vectoren opgeslagen totdat er weer
gelegenheid is de interrupts te behandelen.
De diepte van het buffer wordt bepaald door het verkeersaanbod "et
hulp van de wachttijdtheorie.
Het Aechaniek is dan zodanig, dat bij overloop, volgende interrupts
verloren gaan, totdat er weer plaats in het buffer is.
O"dat de toepassing sterk afhangt van het te kiezen systeeA, is dit
onderwerp in de bijlagen opgenoAen zonder extra verklaring.
Er bestaat een Ie van Intel waarin zo~n FIFO-buffer is gerealiseerd.

dock _.-------,_

cfW<1 Y

_ J.-_----lr- _
- U _



ADEttEHD BUFFER
--------------
Het buffer wordt aan de zijde van de CC blarevel "It een snelheid
dil 8 kllr zo haag is als aan de zijde van de lG.
Bestuping vindt plaats via PIO's.
L' wordt via de PIO geladen en bevat de lengte van het bericht.
DI lelgtl van hit buffer wordt door dl "axi"ale berichtllngte
bepaald.
De interfacing is iets anders dan de in het Yerslag aangenoAen
versie,naAelijk Aet accept/reject besturing richting ce.

......-.1

I

.r

_-----< _4.

I

---kro



BLOKSCHE"A OPROEP - GENERATOR

Het blokschefta van de oproep-generator zGals dat binnen een te
kiezen "icroprocessorsystee" gerealiseerd "Get worden.
(verondersteld dat toegepast worden 1-80 CPU, PIO~5_en SIO~s)

c.c.

It II

S!?IO

~

.If

ff I :a L~

C1>&.\ ....e'" ])t\A sao ""PIO

r;w; ---... ... P.t.C

~ 1I1I I III I I I II I I ,
. .

'1)9TII I
I I I II I II I UJ W'I . ADR 1
I

1-1'" l-
I I .... ..

C-TRl-
')cCD )Ec.o-.

~IO '?IO
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~
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6EHEUGENBEHOEFTE PER OPROEPGENERATOR HINIHALISEREH

-Stel centrale Ret

500 PCD's a 256 DEV's levert 128 K liaerecords a 5 Byte =6~0 KI
200 callIs a geRidd.100s l.v.rt 20 K callrlcords a 20 Byt. • ~OO KB

----------+
Stel autoaoRe call-generatorln
stel geen inter-eg-eontaet
stel 9 = geheugencapaeitaJt in.K&lcs _
stel n = aantal eg's

10~0 KI

~o , 9 =~OK

a =26
~Stel autonofte eg's,echter alle DEU-toestanden zijn overal bekend

9 ~640 + 400/n dit is onrealistisch

* St.l nu beplrkte callreeords yoor externe DEU's (1 bit)
~ ,

9 >. 640/. • 400/1 • 16(0-11/. i~

d ,

9 = 40K
n = 43

~Stel nu geRidd. t.eall =10 s
h

9 >- 640/n + 40/n + 16(n-1)/n 9 =~OK

n = 28
ot

9 =58K
n = 16

9 • 40K
n = 11

~ Stel nu dat aile DEU's bestaan zodat geen linerecords "eer nodig
zijn OR bij te houdea of ze bestaaa. ~ \

9 >= 640/n + 40/a ~

- Konklusie
Kies yoor afzonderlijke eg'5 "et gereduceerde callduur
Linereeords per eg opslaan yoor het eigen bereik.
Geet aileen aan aile PCD's het bereik van de peD's Ope
Ub. cg3 weet bereik der PCD's (0-~68)

elke PCD kent 256 DEU's, allen bestaan,
eigen bereik is PCD 43 •• 43+n elk 256 DEV's
waaryan de linereeords ter beschikking staan.



HOEYEEl INSTRUKTIES PER BERICHT TOEGESTAAN !

St.l 5000 b.richt.n/s

5000.i instrls
5000.i.e cycl.s/s

indien i instr/bericht
indie. c cycles/instr

interrupts t.g.v. berichten
interrupts t.g.v. clack

1000 intb/s
500.n inte/s

-------+
(1000+500n).j.e cyclesls indien j instrlint

6
totaal: (500.i.c + (1000 + 500.n).j.c) cycles/s <= ~.10 .n

eq.250 "s/cycle.~,

st.l c=7 j=40

yoor 16 deelsyst.~en dan < 1684 instrukties per bericht beschikbaar

NB 1/3 yan aile instrukties is 3 Byte a 18 cycles
1/3 Yin all. instrukti.s is 2 Byte a 14 cycles
1/3 yan aile instrukties is 1 Byte a 9 cycles
st.I 14 eyel.s/instr 9.~iddeld dan 7 cycles/byte



10. SA" E N V A TTl N G E N
=_====:===:a===_==:===:====::=:=====

SA~ENVATTING PRX/D - TCPJ6

Stored-PrograR-Controlled - centrales (SPC) waarvan de PRX/D-TCP36
er i'n is, kennen een eenvoudige basisstruktuur bestaande uit:

- de periterie waarop de circuits zijn aangesloten
- het schakelnltwerk
- additionlle periferil ten behoeve van onderhoud In beheer
- de centrale besturing bestaand. uit een of Reer krachtige pro-

cessoren (central-control - CC)
- lin koppeling tussen centrale besturing en de overige blokken.

KenRerk van dl PRX/D-TCP36 is het digitale trunknetwerk (DTN) dat
werkt Ret op TD"-basis geschakelde PCM-highways van 2 ot 8 Hb/s.
Een deel yan dl intelligentil van het systeeR is in de Peripheral
Control DORains (PCD~s) Ret Z-80 Ricroprocessoren gerealiseerd.
Elke PCB kan tot 100 E verkeer athandelen en fungeert als unifor"e
oRzetter tussen yele operationele sigRallrin9s-stelsels en het uni
forRe berichtenprotocol tussln dl centrale besturin9 en PCD~s.

De prograRftatuur is hootdzakelijk gerealiseerd in CHILL, de door de
CCITT aanbeYolen hogere ordl taal voor telecoR"unicatie-toepassin9.
Voor de verk.ersgenerator is d. clntrale besturing, bestaande uit
ftaxiftaal 6 processoren TCPJ6, 2 D"A~s (direct ReRory acces) ,n tat
8 geheugenftodulen yan 128KJ6, gekoppeld yia een niet-blokklrende ge
hlugenschakelaar (ReRory-switch), klrnpunt.
OR beschikbaarheidsred.nen zijn de eleRenten yan de centrale bestu
ring, het schakelnetwerk en de koppeling dubbel uitgevoerd.



SAHENVATTING VERKEERS6ENERATOR

0" de centrale besturing van de PRX/D-TCP36 onder vol last te testen
op geheugengebruik en snelheid, kan het beste een generator worden
gebouwd die aansluit op het berichtenkanaal tussen koppeling en
central-processing-svste" van de PRX.
De last kan worden opgedeeld in:

- netwerk-besturings-last
- oproepgenaratie en -athandeling.

Het blijkt niet bezwaarlijk 0" de oproepafhandeling gesplitst te la
ten athandelen in autonofte oproepgeneratoren.
Blrekend kan worden dat een configuratie "et 16 oproepgeneratoren
die elk 16 oproepen kunnen athandelen, realistisch is.
Voor ftetingen aan het verkeer kan gebruik ge"aakt worden van de
voorzieningen die het PRX-svsteeft biedt.

Yoor de besturing dient een "odule ontworpen te worden, waaraan
enkele eisen ten aanzien van ftens-Aachine-coftftunicatie zijn te
stellen.

Yoor de opr.oep-generator wordt een operating syste" ontwikkeld,
waarin processen op tifte-slice-basis aan bod ko"en.
Toepassing van he ftodulaire "ARC - Svstee" is als voorbeeld gekozen.
Er is uitgegaan van een tictieve koppeling op het gekozen raakvlak
Aet de PRX.
0" de geheugenbehoette van de verkeersgenerator te beperken, worden
oproepen verondersteld een Aini"ale gespreksduur te bezitten, het
geen niet bezwaarlijk is voor de test.



SaAenyatting oproepafhandeling

Berichtenverkeer tussen teletooncentralebesturin~ (CC) en Yerkeers
generator (16) vindt plaats via een bitserieel berichtenkanaal.
Elk bericht aan de T6 heeft als funktieblsteMMin~een plripheral
dORain controller (PDC) of een device <DEV) van een peripheral con
trol dOAain (PCD).
De controller behandelt beide soorten berichten •

•erichten worden Aet een door de D"A-CC bepaalde snelheid van 8 Hb/s
in een Ichuifregilter gezet waarna de DHA-CG deze berichten "et de
hoogst toelaatbare snelheid van .5 "b/s in een ~eMeenschappllijk

inleesbuffer zet, onder gllijktijdige kontrole van het kontroledeel.
Op een door de processor van dl oproepgenerator (C6) te bepalen
ROAent wordt hit bericht in het bltreffende PCD-bufter gezet.
Daarna vindt inforAatiekoRpressie en verwerking plaats die kan re
sulteren in hit al of nilt na zekere tijd zenden van een bericht,
dat daartoe in de wachtrij yoor de overeenkoMstige uitleesbufter
yan de PCD wordt gezet.
Zodra dlze buffer vrij is wordt het bericht weer ge~xpandeerd en
yoorzien yan lengteindicator In kontrolestaart, waarMee het glreed
is voor verzending naar de geAeenschappelijke uitleesbufter.
Het zenden geschiedt op overeenkoAstige wijzl als het ontvangen.

AIle voor een oprolp kenAerkende glgevens worden in een register
gezet dat gekoppeld is aan het in aktie zijnde Device.
Eln systeeR van wachtrijln zorgt voor korrekte sequlntiele oproep
afhandeling.
Nieuwe oprolpen wordln op interruptbasis aangevraagd en gekoppeld
aan randoM gekozen Devices <abonnees of trunks).
Het systelA kent foutAeldingen en getorceerde verkeersreduktie.



SU""ARY PLZ High Level Language and Z-80

For the production 01 the biggest part 01 the software, the Zilog
Develop~ent Syste~ was used.
B,cause of that, it was possible to gain a high production.
The use of PLZ/ASH, a ~ediu~ level language, could not realised.
PLZ/SYS does not allow interrupt-, real-tifte, and I/O-progra~fting.

Therefore Z80-Asse~bly-code had to be linked with PLZ/SYS.

At the beginning the develop~ent 01 PLZ-written prograft' was tiring,
but later on, a high production could be reached.
Biggest proble~ of PLZ/prograft~ing is the lack 01 on-line debugging
aids.
The Zilog docu~entation is pertinent un-clear and not cOftplete.
For professional purposl, the co~piler and the disasse~bler are not
usefull.
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SOFTWARE

MODULEN
CALL GENERATOR

(STATICDATA [ DYNAMICDATA

CALL
SERV



!************************************************************!
DYNADATA "ODULE

!************************************************************!
!* in here all the dynaftic data are declared *!
!*****************************************************:~******!

CONSTANT !--------------------------------------------------!

pcdftax
dtYftax
rftax
jqftax
ntCftax
jqstackftax
Ipjftax
stacknx
ktyftax
ncftax

:= %03
:= %03
:= 16
:= %08
:= %20
:= %08
:=%01
:= 200
:= %05
:= %03

!ftax nuftbernafte of pcd !
!ftax nUftbernafte of deY per pcd !
!ftax nUftbernafte of registers!
!ftax nuftbernafte of blocks in jobqueue !
!ftax nuftbernafte of blocks in eftptychain
!ftax nrnft of stackplace per block in jq
!ftax nrnft of low prio job!
!ftax nrnft of stackplaces !
!ftax nrnft of char. places in keybuf
!ftax nrnft of new-call-wishes before

!forced reduction!

TYPE !-------------------------------------------------------I
ACCES
ADRES
COUNT
TRESULT
STADIUH
CHAR
BUFSTATE
BOOL
TIHE
RSTATE
STATE
NORACK
TEXT
HSGARRAY
BLOCK
JOBLOCK

REG

BUFI
BUFO
PCDEVS

BYTE
'lORD
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYH
BYTE
'lORD
BYTE
BYTE
BYTE
"CHAR
ARRAY[29 BYTE]
RECORD[tifte TI"E rnr BYTE fwp, bcp BYTE]
RECORD[regaf, regbc, regde, rtghl 'lORD

jqstack ARRAY[jqstackftax+1 ADRESl]
RECORD[trace BYTE gentifte TI"E rstate RSTATE

codin BYTE dapin ADRES
codout BYTE dapout ADRES
binI', pcdnr,deYnr BYTE pcdeYstate STATE
subscrnr 'lORD]

RECORD[1 BYTE info HSGARRAY devnr BYTEl
RECORD[1 BYTE info HSGARRAY rnr,devnr BYTE]
RECORD[rnr BYTE state STATE subscrnr YORD]



GLOBAL
S

!---------------------------------------------------!

BOOL

BYTE
BYTE
YORD

PCDEVS]

TIllE]
JOBLOCKl
BOOL]
BLOCKl
REGl

dev"ax+1
"CCES]
BUFOl
BUFIl
YORDl

eoutbuf

negentiRe
jq
lpjfl9
bl
r
pedev
regavail
bufo
bufi
stackar..

reck,sendj,jc,jr,iii,RRR,ffb,feb,ftq,fec,fer,lpji,lpjn
intfla9
randoR ixsave iysavt retadr
ncc,neo,nei,nsR,sendnackcount,recnackcount,
nrR,necv,ntqv,njqv,kb
clock, tnull, tzero
keybuf ARRAY[keyRax+l CHAR]
nsqv,swobw ARRAY[pcdRax+1 COUNT]
fsq ARRAY[pcd"ax+1 BYTE]
sWib, swobr ARRAY[pcd"ax+1 BUFSTATE]
tqw, sendw, recw, hpwork, stop, lpf, hpf, extrafill
swoc, swic BUFSTATE
cinbuf RECORD[pcdnr, 1, devnr BYTE info HSGARRAY

ere YORD]
RECORD[pednr, 1, devnr BYTE info HSGARRAY

rnr BYTE]
ARRAYenCRax+1
ARRAYejq"ax+1
ARRAYtlpjRax+l
ARRAYenecRax+1
ARRAYer"ax+1
ARRAYepcd"ax+1
ARRAHdevRax+l
ARRAY[pcdRax+1
ARRAYepcdRax+1
ARRAY[staek"ax+1

stbot
sttop
END DYNADATA

"YORD
"VORD

:= • staekarea[OJ
:= • stackareaCstaekRaxl

,•••••••*••*.*•••**•••*.*•••••***••••**.**•••••••*••*••*•••••*.!
STATICDATA "ODULE

!•••••••*•••••••••••••••••*.*••*.**.*.**.**••••**••••**.**.**••!
!.in her, all the static data are deelar,d .!
!•••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••**.*••*••**••*.*.*!

TYPE !--------------------------------------------------------I
YORD
ARRAY [29 BYTEl

CONSTANT

:= 20 ! !

GLOBAL 1---------------------------------------------------1
thpw
tlpw
tne
trtC
tsend
ttq
Rsgrepin
Itsgrepout

TI"E
TIME
TIME
TIME
TIKE
TIME

ARRAY
. ARRAY

:= 80
:= 20
:= 2
:= 40
:= 40
:s 18

[repRax+1
[rtp"ax+1

BYTEl
"SGARRAYJ

END STATICDATA



;*******************************************************************
;* HONITORJLIH HODULE *
;*******************************************************************
;*in this ftodu1e the ftonitor and the tirst-1eve1-interrupt-hand1er *
;*and LPJOB-hand1er are described *
;*******************************************************************

;CONSTANT-------------------------------------------------------

zero
false
true
intport
future
error
past
lpjftax

EQU OOOOH
EIW zero
EQU 000lH
EQU 00lH
EQU 032H
EQU 034H
EQU 033H
EQU 000lH

;contains the int.portnuftber

;contains the nUMber of the hi~hest 1pjob

;GLOBAL and EXTERNAL--------------------------------------------

;PROCEDURES
;PROCEDLIRES
;PROCEDURES

GLOBAL
GLOBAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL

FLIH,HOMITOR
START,TEST1,TEST2,TEST3,NEXT
TCHECK ;PROCEDURE (TIHE) RETURNS
TSET ;PROCEDURE (TIHE) RETURNS
INIT ;PROCEDURE
DISPL ;PROCEDURE (AHSG LENGTH)
TOJG ;PROCEDURE
FHJG ;PROCEDURE
SEND1,REC1,TIHER,NEY1C,KBORD
SEND2,REC2,FHTGO,NEY2C
LPJOBO,LPJOBl

(STADIUM)
(TIME)

;VARIABLES------------------------------------------------------

EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL
EXTERNAL

ncc
c10ck,tnu11,tzero,thpw,t1pw
trec, tnc, tsend, ttq •i ...UIa.,
sendw,recw,tqw,hpt,lpf,hpwork
1pji,lpjn,lpjf1g
stbot,sttop

;INTERNAL-------------------------------------------------------

all:

a111 :
a12:

a121:
a13:

a131:
a14:

a141:
HULPJE:

JP
DEFH
DEFB
DEFY
DEFH
DEFB
DEFY
DEFH
DEFB
DEFY
DEFH
DEFB
DEFY
DEFB

START
'** wrong interruptvector, systeft goes on'
ODH
$-a11
'**** stackvio1ation, systeft goes down'
ODH
$-a12
'systeft restart action'
ODH
$-a13
'initiation just ready'
ODH
$-a14
02H ;for test-purpose on1y---N--reMove------



;••••*••••**••*••••••••••••*•••••**.**.**.**.****.**••*.**.**.**
USERACTION: MACRO

LD IY,(iysave)
LD IX,(ixsave)
EX AF,AF' ;this "iCrO returns
EXX ;control to the user
1M ;registerset and
EI ;enables interrupts

END"
;•••••••••••••••••••*•••••**.**.**••*••••*••*.**.**.*****.**.**.

SUPERVISORACTION: "ACRO
DI ;this "ierO returns
EX AF,AF~ ;control to the su-
EXX ;pervisorregset and
LD (ixsave),IX ;disables interrupts
LD (iysave),IY

END"
;•••••••••**•••*••**.****.**.**.**.**.**.**.**.**.**.*.**.**.**.

RESTART: MACRO
LD
DEC
DEC
LD
LD
PUSH
LD
PUSH
CALL
JP

HL,(sttop)
HL
HL
SP,HL
DE,a13
DE
DE, (a13l>
DE
nISPL
START

;*this'Racro *
;*sets the stack*
;*pointer to a •
;.releable place*
;.in the stack *
;*and sends a •
;*restart "es9 *
;*to the display*
;* *
;.*.**.**.**.**.*

END"
;••••••••••••••••••••*.********.**.*.**.**.**.*.**.**.**.**.**.*



;***************************************************************
;* H 0 NIT 0 R *
;***************************************************************

START: LD HL,(sttop)
DEC HL
DEC HL
LD SP,HL
LD .DE ,HONITOR
PUSH DE
CALL INIT
LD BC,al4
PUSH BC
LD BC,(al4U
LD B,O
PUSH BC
CALL DISPL

;********FIRST ENTRY POINT****
;*
;*
;*
;*
;*
;* do initiation of the systeM
;*
;*
;*
;*
;*
; :~

MON ITOR: NOP
dD01: HOP

sptest: SUB
LD
SBC
JP
~IP

SUB
LD
SBC
JP
SUB
LD
LD
IHC
LD
LD
SBC
JP
SUB
LD
LD
INC
LD
LD
SBC

endtest: JP

A
HL,(sttop)
HL,SP
Z,od01
C,od01
A
HL,(stbot)
HL,SP
HC,odOf
A
HL,(sttop)
C, (HU
HL
B, (HU
HL,OFFFEH
HL,BC
NZ,od01
A
HL,(stbot)
C, (HU
HL
B, (HU
HL,OFFFEH
HL,BC
NZ,od01

;********NORHAL ENTRY POINT***
;*
;*****************************
;* clear reg A and tlags
;*
;* S T A C K T EST
;*
;*
;*
j*

**it ok then SP in stackarea

*
*
**check tor undestr.d codeword
*at the stacktop

*
*
*
*
*
*
**check tor undestroyed code-
*word at stackbotto"

*
*****************************



prog:

Ipf01:

tend1:
NEXT:

LD A,(hpf)
CP true
JP NZ,lpf01
USERACTION
RET

LD A,<lpf)
CP true
JP NZ,hpwadr
XOR A
LD BC, <hull)
PUSH BC
PUSH BC
CALL TCHECK
POP AF
CP future
JP NZ,tend1
USERACTION
RET
JP HONITOR

CALL TOJQ
LD A,hlse
LD <lpf),A

;*******************************
;*begin of active work prograM *
;*eheek for interrupted hi~h- *
;*priowork *
;*if yes then return to *
;*10 HIGH PRIO YORK*************

;*eheck for interrupted*********
;*low prio work *
;* *
;* *
;*if yes then check tor *
;* *
;* dead-line *
;* *
;* *
;* *
;*pree"ption ot job *
;*if ti"e enough then return tot
;******TO LOY PRIO JOB**.*******

;*******************************
;LOAD INTERRUPTED JOB INTO *
;* JOB QUEUE *
;*reset low-prio-work-flag******
;*******************************

there still
neweall work to
do?
there .till tiMe
enough for thi.
work?

hpwadr:

do02:
do03:

od03:

LD A,true
LD <hpf),A
LD HL,<thpw)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TSET
POP HL
LD <hull),HL
LD HL,<he)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TSET
POP HL
LD <tzero),HL

USERACTION
CALL NEU2C
SUPERUISORACTION
LD A,<nee)
CP zero
JP Z,od03
LD HL,<tzero)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TCHECK
POP AF
CP future
JP Z,do03

LD HL,<tree)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TSET
POP HL
LD <hero) ,HL

;**start of hi~h prio-work****
;* set hi9hprio-work-flag
;* set stoptiMe-point
;* for hpwork
;* re.ervation ot outparaM
;*
0*
* set stoptifte-point
* for new2eallwork

*
*
*
******************************
***NEYCALLYORK****************

*tis
*
*tis
*
*
*
*
*
*,*************************u**

;*
;*
;*.et stop-tiMe-point for
;* recwork
;*



there still
recwork to do?
there still
ti"e enough!

;*
;*
;*is
;.
;.is
;*
;*
;*
;.
;.
;*
;••••••••••••*••••••*.*.***.*.
;.
••
•
••set stop ti"e point
•
.SEND "56 TO COUTBUF.*.*.*.*.
•
.eheek. for "ore
• sendwork
•

,tis there still
;. ti"e enough?
;.
;.
;.
;.
;.
; •••••••*.******.************.
;.
;*
;*set stopti~e point for
;* tifterqueue work
;*
;*
;'-JOBS IN TII'fERGUEUE,?***ui**

;.
;*RECEIVEWORK .**••*.**.*.*.*.

;*
;*eheek for ftore
;. work
;*
;*is there still tifte
;. enough?
;.
;*
;*
;*
;*
;*************.*******.*******

there is still hp-work;*presu"e
;*
;*is there newcall work?

els08 ;*
A,(sendw) ;* or sendwork.1
false ;*
HZ, elsOa ;*
LD A,(recw) ;* or reework.?
CP false ;*
JP NZ,els08 ;*

LD A,(tqw) ;* or tqwork?
JP HZ, els08 ;*

LD A,false ;*if no then
LD (hpwork),A ;*reset hpflag!

USERACTION S
CALL REC2
SUPERVISORACTION
LD A,(reew)
CP false
JP Z,od04
LD HL,(tzero)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TCHECK
POP AF
CP future
JP Z,do04

LD HL,(t5end)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TSET
POP HL
LD (tzero),HL

USERACTION
CALL SEHD2
SUPERVISORACTION
LD A,(sendw)
CP false
JP Z,od05
LD HL,(tzero)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TCHECK
POP AF
CP future
JP Z,do05

LD HL,(ttq)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TSET
POP HL
LD (tzero),HL

USERACTION
CALL FHTGO
SUPERVISORACTION
LD A, (tqw)
CP false
JP Z,od06
LD HL,(tzero)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TCHECK
POP AF
CP future
JP Z,do06

LD A,true
LD (hpwork ) ,A
LD A,(nee)
CP zero
JP NZ,

LD
CP
JP

od06:

od05:

do05:

do06:

od04:

do04:



els08:

od02:

Q
LD A, (hpwork) ~ ;*****************************
CP false ;*if hpwflag up and
JP Z,od02 ;* still tifte enough
LD HL,(tnull) ;*
PUSH HL ;*
PUSH HL ;*
CALL TCHECK ;*
POP AF ;*
CP future ;*then go on with hpwork
JP Z,do02 ;*else goto lowpriowork
LD A,false ;*reset hpflag
LD (hpf),A ;*
;**********************************************************

lpwork.:

do07:
TEST1:

TEST2:

od07:

od01:

LD A,true
LD <lpf),A
LD HL, (Upw)
PUSH HL
PUSH HL
CALL TSET
POP HL
LD (hull),HL

;USERACTION
CALL F"JQ
DI
LD (intflag),1
CALL LPJOB
;EI
SUPERVISORACTION
LD HL,(hull>
PUSH HL
PUSH HL
CALL TCHECK
POP AF
CP future
JP Z,do07
LD A,false
LD <lpf),A
JP do01
NOP

;**START LOU PRIO UORK********
;*set low-prio flag
;*set stop tifte point
;*
;*
;*
;*
;*
;*****************************
**is included in F"JQ
;*fetch a job froft job-queue
;*
;*
;*do low-priority jobs
**is included in LPJOB
;*
;*is there still tifte enough?
;*
;*
;*
;*
;*
;*then go on******************
;*else reset lprio-work flag
;*
;*start at ftonitor-top

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

fault:

loop:

LD HL,(sttop)
DEC HL
DEC HL
LD SP,HL
LD DE,aI2
PUSH DE
LD DE, (aI2l>
PUSH DE
CALL DISPL

NOP
HOP
NOP
JP loop

HOP
PUSH BC
LD BC,FLIH
PUSH BC
RET

;******************************
;*entry for faults recognized *
;* in the ftonitor *
;*send an alarft-ftsg to display*
;* *
;* *
;* *
;* *
;* *
;**********~*******************

;*******************************
;*waitloop for further research*
;* *
;* *
;*******************************

*******************************
*this is for interruptsiftul by*
*hand load in BC the address *
* after the wanted *
* interrupted address *
*******************************



;**********************************************************
;* LPJOB *
;*********************************:te***********************:11

;* then Ipjob(n) is busy

;* it lpjob(n) is free

(lpjn+1)HOD(lpjftax+1);* Ipjn :=

(intflag>,l
eSic55

A,lpj"ax
(lpji> ,A
A,(lpjn)
A
A
Ipj,.ax+l
HZ,fi04
A,zero
(lpjn>,A
B,zero
C,A
HL,lpjtlg
HL,BC
A, (HL>
A
false
HZ,el5e05
(HL> ,true
A
A, (lpjn)
zero
HZ,ease51

Itt 1
EI
LD (inttlag>,O
CALL LPJOBO ;* do lpjob(n)
DI
LD
JP

LPJOB: LD
LD

doOS: LD
i t04: AHD

INC
CP
JP

then04: LD
ti04: LD

LD
LD
LD
ADD
LD
AND

H05: CP
.IP

then05: LD
AHD

i t55: LD
ease50: CP

JP

ease51: CP 1
JP HZ, case52

Itt 1
EI
LD (inttlag>,O
CALL LPJOBl ;* do lpjob(n)

CALL FLIH ;MMM••M~MNT EST PUR P 0 5 E ~NM~~MNM~N.~N.N

DI
LD (inttlag),l
JP esac55

ease52: HOP
esae55: LD B,zero

LD A,(lpjn)
LD C,A
LD HL,lpjflg
ADD HL,BC
LD (HL> ,false

el5e05: LD A, <lpji>
AND A

it56: CP zero
JP NZ,fi56

then56: JP odOS
ti56: HOP

DEC A
LD <lpj i),A

ti05: JP doOS
odOS: RET

;* reset n

;* it not ready then next n

;* Ipji := Ipji-l



;***************************************************************
;* FIRST LEVEL INTERRUPT HANDLER *
;***************************************************************

SUPERV ISORACTI O~
LD A,zero

vector: IN A,(intport)
LD A,<HULPJE)
SLA A
AND A
CP 32
JP NZ,gogo
LD A,OlH

gogo: LD (HUlPJE),A

,-
..... -- '.""

"j,i •

;read interr.veetor

,
;~N~NNT EST N_H~H

.N,

ref'love after.-,.N

NOP
;PUSIJ PC

FLIH:
-tlih:

easel:

ease2:

ease3:

ease4:

caseS:

TEST3:
ease6:

ease7:

esac:

CP 1
JP NZ,case2

CALL SENDl
JP esac

CP 2
JP NZ,case3

CALL REel
.IP esac

CP -4
JP NZ,case-4

CALL TIHER
.IP esae

CP 8
JP Nl,case5

CALL NElJ1C
JP esac

CP 16
JP NZ,case6

CALL KBORD
JP esae

CP 32
JP NZ,case7

RESTART
JP esac

LD DE,all
PUSH DE
LD DE,(alll)
PUSH DE
CALL DISPL
LD DE,HONITOR
PUSH DE
RET!

;ec just receive~

;a "sg

;ec just
;give a "sg

;clock :=
;clock+l

;this is cl
;ne-wish

;operator-wish
;for control

;cold restart

;sen~ 1'15'3 to
;disphy
;no interpre
;table inter.
;eode

;**********************************************************END



;************************************************************
;* os ° SERIJ !tODULE *
;************************************************************
;*this Module contains procedures written in *
;*asseftbly language *
;*parafteter-passing with PLZ-procedures is done in the way *
;*as described in the report *
0************************************************************,

o,

.,
o,

;for test assigned
;has to be assigned
;correctly later on

id
id
id
id
id

.,

OOOOH
zero
0001H
OAOH
011H
011H
011H
011H
011H
OF4H
001H
032H
034H
033H
OlD
OlD
OlD
011H

;CONsTANTs
EOU
EaU
EaU
EOU
EOU
EOU
EOU
EOU
EOU
EOU
EOU
EOU
EOU
EaU
EOU
EOU
EOU
EOU

zero
false
true
reqtrac
pcdport
reqport
checkoutport
keyport
checkinport
displayport
cgnuftber
future
error
past
tftax
tIow
thigh
ack

EXTERNAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

DISPL
PCDOUT
REQTRA
CHECKO
CHECK I
KEYIN
RAND
TCHECK
CLAI!t
BACK

;PROCEDURE (~MSG LENGTH)
;PROCEDURE (BYTE)
;PROCEDURE
;PROCEDURE (NORACK)
;PROCEDURE RETURNS tNORACK)
;PROCEDURE RETURNS (CHAR)
;PROCEDURE (BYTE BYTE) RETURNS (BYTE)
;PROCEDURE (TIME ) Returns (STADIUM)
;PROCEDURE
;PROCEDURE

EXTERNAL clock
EXTERNAL randoM
EXTERNAL ftw1,dw!
EXTERNAL intflag

PCDOUT: CALL CLAIM ;************************************************
;********* this procedure sends the nUMber of the pcd which*
;*is ready for the reception of a new MSg to the cc by the *
;* pcdport *
;***********************************************************
PUSH IX
LD IX,OOOOH
ADD IX,SP
LD A,(IX+04H)

;A NOU CONTAINS THE CODE UHICH PCD IS FREE
OUT (pcdport),A ;send pcd-code
POP IX
POP HL
POP IX
PUSH HL
CALL BACK
RET



;send ack or nack to cc

;read ack or nack code troft cc
;reftove after testNNNNNNNNNNNN

REDTRA: CALL CLAIM ;**.*****••**•••••••**.*•••••••*••*••**.*•••*.
;•••••••••••••••••••this procedure does a request on the cc.
j.tor trans"ission ot a "sg to the cc by Sending the reqtrac
;.code on the requestport •
;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••**.**.**.**.**.**.*
LD A,reqtrac
OUT (reqport),A ;send requestcode to cc
;THE CODE REQUIRE TRANSHISSION IS OFFERED TO CC
CALL BACK
RET

CHECKO: CALL CLAIM ;.**.**••*.**.**.**.*****••*.*.**.**.**.*.**.**
;. this procedure sends the ack or nack code concerning the*
;. last received"sg to the cc by the checkout-port •
;•••••••••••••••••••••••••••••••••*.*.**.*••**.**••••*•••*.*
PUSH IX
LD IX,OOOOH
ADD IX ,SP
LD A,(IX+04H)
OUT (chedoutport),A
POP IX
POP HL
POP IX
PUSH HL
CALL BACK
RET

CHECKI: CALL CLAIH ;**.**.**.*.**.**.**.**.**.**.**.~.**.*.**.**

; ••••••••••••••this procedure reads the ack or nack code •
;. concerning the last Sindt "sg to the cc tro" the *
;. checkinport *
;•••••••••••••••••••••••••*•••*.*••*******•••**.*:••**.**.**.
PUSH IX
LD IX,OOOOH
ADD IX,SP
IN A, (checkinport>
LD A,ack
LD (IX+04H),A
;THE ACK OR NACK HESSAGE FROM CC IS
;NOU LOADED IN A
POP IX
CALL BACK
RET

KEYIN: CALL CLAIM ;*.**.**••*••*.**.**.**.*.***.***••**.**.*****.*
;*······•••this procedure reads the code at the keybordport.
;.and gives it to procedure KBORD by pllshin9 the code on •
;. stack *
j••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••*.*•••••*••*.*.**.**.
PUSH IX
IN A,(keyport)
LD IX,OOOOH
ADD IX,SP
LD (IX+04H),A
;THE CHARACTER FROM THE PORT
;15 HOU LOADED IN REGISTER A
POP IX
CALL BACK
RET



RAND: CALL CLAIM ;***********************************************
;***********this procedure askes for a lIin and a Rax BYTE *
;* and gives back a randoll BYTE-value between "in and Rax, *
;* Rin included *
;*in variable randoll a value is restored for the next *
;* randORrun *
;* in and output via stack *
;* input: Rin: treturnaddress+6 *
;* Rax: trlturnaddress+4 *
;* output rand:$rlturnaddress+2 *
;. after return the inputparalleters are popped froR stack •
;*•••••••••••••••••••••••••••*.*.*****.**.*****.**.**.**.*.*
PUSH IX
LD IX,OOOOH
ADD IX,SP

LD HL,(randoll) ;1etch old randallward
LD B,8 ;rellellber shi1tcount

rand1 : BIT 7,H ;test 7th bit 01 re9 H
JP Z,rand2 ;i1 zero then rand2
BIT 6,H ;else test bit 6/H
SCF ;set carry 1la9
JP NZ,rand3 ;if bit 6 one th.n randJ
CCF ;els. reset carry1la9
JP rand3

rand2: BIT 6,H ;test bit 6/h
SCF ;set carry1la9
JP Z,rand3 ;if bit 6/H is zero then randJ
CCF ;else rlset carry1la9

rand3: RL L ;shi1t randollword 8 tiRes left
RL H ;(bit 14 XOR bit 15) beeORes
DJNZ rand1 ;bit 0 each tiRe
;the new randollbyte is now in reg L

rand4: LD (randoll),HL ;r.store randoRword
LD H,zero L := randoRbyte
LD A, (IX+04H) A :. lIax
LD E, (IX+06H) • E := lIin,
AND A
SBC A,E A := lIax-Itin
INC A . +1,
LD E,A
LD D,zero
CALL "w?
EX DE,HL DE := (Rax-IIin+1)*randollbyte
LD HL,OFFH HL := 255
CALL dw? L := DE/255
LD A, (IX+06H) fetch Itin
ADD A,L A:=randollbyte in ~iYen range
LD (IX+08H) ,A load byte on stack
lD (IX+09H),zero

rand5: POP IX
POP HL
POP DE
POP DE
PUSH HL
CALL BACK
RET



o

tlow+clock

thigh+ ~::======
clock

;slIbtrack
;tinish if zero
;pos if no borrow
;tlse add t"ax

;tetch clock

;fetch tifte in

;subtraek tlow
;FUTURE if borrow

;copy HL

;else fetch thi~h

clean A
subtrack

;if no borrow : PAST
;if error then
; load error in A
;if PAST then
; load past in A
;load future in A
; load A on stack
;replace IX
;fetch ret.adr.
;clean input paralteter
;returnaddress to stack

POS:

TCHECK: CALL CLAIM ;************************************************
;*this procedure ask@s for a tifte and COftpares it with *
;*the cyclic clock *
;*it returns the result in the stack as PAST,ERROR or *
;*FUTURE *

;***********************************************************PUSH IX
LO IX,zero
ADD IX,SP
LO L,(IX+04H)
LD H,(IX+05H)
LD BC, (clock)
XOR A
SBC HL,BC
JP Z,PAST
JP NC,PDS
LD BC,(tltax)
ADO HL,BC
LD D,H
LD E,L
LO BC,(tlow)
XOR A
SBC HL,BC
JP C,FUTURE
EX HL,OE
LO BC,(thi~h)

XOR A
SBC HL,BC
JP NC,PAST

ERROR: LD A,trror
JP DOOR
LO ",past
JP DOOR

FUTURE: LO A,future
DOOR: LD (IX+06H),A

POP IX
POP HL
POP DE
PUSH HL
CALL BACK
RET
;***********************************************************

PAST:

CLAI": DI
LD
INC
RET

BACK: LD
DEC
LO
SSC
JP
EI

endbac: RET

;******************************************************
HL,inttlag
(HL>

HL , i ntf1ag ;*:fr:********:fr:********************************
( HL>
BC,OOOOH
HL,BC
NZ,endbac

END



;restore registers

;t,tch "esg length

; re"ove returnaddre5s

;load vector in systeM

;fetch startaddress 01 "5g
;Sln registers

;check for correct trans"ission

;...........................•................•.............•..
; DIsPL "ODULE •
;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••*••••••*.*•••••••
;.THIs PROCEDURE IS RESPONSIBLE FOR •
;.CORRECT "EssAGETRANS"IssION TO THE CONSOLE •
;.As LONG AS THERE IS NO sysCO (SEE BLOCKDIAGRAH) AVAILABLE.
;.C6 HAS TO DO THE CO"PLETE OPERATOR-COH"UNICATION •
;.LATER ON IT YILL BE SUFFICIENT •
;.TO SEND ONLY ALAR""sGCODE TO SysCO •
;.DISPL ASKES FOR 'sysTE"' YHICH IS THE ONLY PART OF •
;.THE RIO-OPERATING sysTE" UHICH IS CALLED BY CG •

---; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••
GLOBAL DISPL
EXTERNAL CLAIK,BACK

header: DEF" 'CGHR=01 '
DIsPL: CALL CLAIH

LD BC,OAH
LD (BCOUDL),8C
LD BC,header
LD (BCOUDA),BC
PUSH IY
PUSH IX
LD IY,BUFCOU
LD (spsaye),SP
CALL SYSTE"
LD SP,(spsilIve)
POP IX
POP IY
POP DE

POP BC
LD (BCOUDL) , BC
POP BC
LD (BCOUDA) , BC
PUSH DE
PUSH AF
PUSH HL
PUSH 'IX
PUSH IV
LD IY , BUFCOU
LD (spuye) ,SP
CALL sYSTE"
LD SP,(spsave)
LD A,(BCOUCC)
CP 080H
JP NZ,FAULT

FAULT: NOP
POP IY
POP IX
POP HL
POP AF
CALL BACK
RET

SYSTE" EgU l003H
BUFCOU: DEFB 2

DEFB 010H
BCOUDA: DEFS 2
BCOUDL: DEFS 2

DEFS 2
DEFS 2

BCDUCC: DEFS 1
DEFS 2

spsaye: DEFS 2
END



@
;••••••••••••••••*••••••••*••••••••••*••*•••••••••••••**••••
; JOBO "ODULE •
; .
;.This Aodule contains the job-queue procedures •
;.TOJO and F"JQ -to job queue- and *
;. -froA job queue- • •
;. These procedures store or restore jobs into or *
;. froA the job queue which has a store for the registers.
;. AF,BC,DE,HL,IX and a store for the ~tackpart belonging.
;. to the preeAptioned job with a depth of jqstackAax word.
;* The job-queue has place for jqftax+1 jobs. *
;.Also procedure KIP (KeyBordPro,raA) is involved •
;* after the reception of a valid keybordcharacter, KBORD •
;. loads that character into the keybordbuffer unless that.
;. character was a carria,e return, •
;. in that case the character previous to the CR gives the.
;. nUAber of the KBP which will be loaded into the job-q •
;. by TOJO, called by KBORD (keybordpro,raA) *
;* If the CR has no previous characters then no action •
;. In case of keybordbuffer-overload or non-interpretable.
;. character-code, a ASg is trans"itted and the buffer is •
;. cleared what also occurs after the ESC-code •
;. At this AOAent there exists only 2 KBP~s •
;•••••••••••••••••••*••••••••*•••••••••••***.*••*•••••••••••
EXTERNAL jq
EXTERNAL njqv
EXTERNAL feb
EXTERNAL ffb
EXTERNAL kb
EXTERNAL keybuf
EXTERNAL DISPL
EXTERNAL KBPO
EXTERNAL KBP1
EXTERNAL TES11
EXTERNAL TEST2
EXTERNAL TESTJ
EXTERNAL Adw!
EXTERNAL Ai?
EXTERNAL iXSlve
EXTERNAL i YSlve
EXTERNAL retadr
EXTERNAL DEBUG1
EXTERNAL DEBUG2
EXTERNAL DEBUGJ
EXTERNAL intflag
GLOBAL TOJQ
GLOBAL F"JQ
; INTERNAL KBP

zero
jqshckAIX
jqltax
nul
one

EQU OOOOH
EGU 0008H
EQU 0008H
EQU "'0"'
EQU "'1"'

;start of jobqueue
;Ru"ber of jobs in queue
;first eApty bloc in queue
;first full bloc in queue
;first eMpty place in keybordbuffer
;start of keybordbuffer
;PROCEDURE (TEXT BYTE)
;PROCEDURE
;PROCEDURE
;label fro" F"JQ+1
;label frOM LPJOB+1
;label froA FLIH
;PROCEDURE for HL:= DE "OD HL
;PROCEDURE for HL:= DE * Hl
;save location for ix-reg
;save location for iv-reg
;save location for returnaddress
;for testpurpose
;for testpurpose
;for test purpose

;PROCEDURE
;PROCEDURE
;PROCEDURE (BYTE)

@~ First Full Block

- ~ J9staci<...... 0001

bJqvI JOEBLOCK-EXAMPLE

!
First Empty-Block

JOB-CUEUE



8
;ALAR"-"ESSAGE5•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a174: DEF" ....... nesting to deep for jobqueul"ech.,syste" down'"
DEFB ODH

a1741: DEFY $-aI74
a175: DEF" ....... jobqueueoverflow, syste" down'"

DEFB ODH
a1751: DEFII $-aI75
a176: DEF" ..... error in jobqueue, old job "ay be destroyed'"

DEFB ODH
a1761: DEFY $-aI76
al77: DEF" ..... error in KeyBordPrGg,non existing nU"ber,'"

DEF" ... no trouble'
DEFB ODH

al77l: DEFY '$-al77

; .

;if njqv < jqAax
;nuAber of jobs in queue

IX := startaddress of free
job-queue-blod

if yes then
load KBP in
queue

test for label TE513

;-----

;then

.,

.,

POP IY ;•••••••••••••••••••••••*•••*••••••••••••
••••••••••••••••••••• this procedure saves the returnaddress
• it checks for the label TE5T3 on the stack •
• if so, then the procedure •
• KBP(keybufCkb]) is loaded into the job-queue •
• control returns to the caller •
• otherwise it preeApt I the job which was done *
• before the ca: ler, frOA the CPU. •
• this job il loaded into the jobqueue •

,. wi th returaaddres TE511. •
;. not only the registercontentl are stored •
;. but alia the stack,until TOJQ finds the •
;. addresses TE5T1 or TE5T2 which are in *
;. the Aonitor •
;. reg IY will not be saved •
;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••
LD (retadr),IY ;save returnaddress
LD (ixsillve),IX
LD A, (njqv)
AND A
CP jqRlx
JP NC,el'el
LD DE,0005H
LD HL,jqstackAax
ADD HL,DE
LD DE, (feb)
LD D,zero
CALL Ai1
ADD HL,HL
LD DE,jq
ADD HL,DE
PUSH HL
POP IX
POP BC
POP DE
PU5H DE
PUSH BC
LD HL,TEST3
AND A
SBC HL, DE
JP HZ, exx
LD DE,OOOAH
ADD IX,DE
LD DE,KBP
LD (IX),E

ifl :

TOJQ:

ttst3J:

thenl:



8
INC IX
LD (IX),D
INC IX
LD HL,(kb) ·,
LD H,z~ro

LD A,L ------ if no previous input,
OR L ·,
JP Z,~nd1 ;----> then no action
DEC HL ;<---- load keybuf[kb-1 ] in queue
LD DE,keybuf
ADD HL,DE
LD E, (HU
LD (IX),E
INC IX
LD (IX) ,zero
INC IX
JP th~n2 ------ if no label TEST3 then,

exx: EXX · change reg.set,
EX AF,AF' to save register
LD IX, (ixsav~) ·,
PUSH IX contents
PUSH HL
PUSH DE
PUSH BC
PUSH AF
EXX
EX AF,AF'

LD B,OSH ------ do 5 ti,.es,
loop1: POP DE store register

LD (IX),E · in queue,
INC IX AF,BC,DE,HL,IX
LD (IX),D · 0 1 2 3 4,
INC IX (1 2 3 4 S)
DJNZ 100p1 ------,
LD B, jqshck"ax do as long there

do1: POP DE is place in queue
if2: LD HL,TEST1

AND A ----- if top-stack =,
SBC HL,DE TEST1 or TE5T2
JP Z,then2
LD HL,TEST2
AND A
SBC HL,DE
JP NZ,else2 ·,

then2: LD DE,TEST1 ;----:> then load TEST1
LD (IX),E on quelle
INC IX as a "arker and
LD (IX>,D shndardreturn-
INC IX address to "onitor

LD HL,njqv njqv:=njqv+1
INC (HL>
LD HL,jq"ax
INC HL first eftpty buffer block
LD DE,(feb) feb := (feb+1)
LD D,zero
INC DE MOD (j ,~"ax+1)
CALL "dw?



bad. to caller
; restore ix-re9

if no place in jobqueue then
; sead ..59 job queue-oyer load

stop if no place
send alar..-"s~
jqstack-oYerflow

testloop for du..p after fault

test loop for dU"p after fault

;DISPLAY TESTHSG
~oto endl
else load
top-stack in
queue

.,.,

LD A,L
LD (feb) ,A
CALL DEBUGl
JP tndl

e15e2: LD (IX),E
INC IX
LD (IX),D
INC IX
DJNZ dol
LD HL,a174
PUSH HL
LD HL, (a1741)
PUSH HL
CALL DISPL

loop2: HOP
JP loop2

odl: JP endl
e15e1 : LD HL,al75

PUSH HL
LD HL, (a1751>
PUSH HL
CALL DISPl

loopJ: NOP
JP 100p3

end1 : LD IY, (rttadr)
PUSH IY
LD IX, (ixuye)
RET

F"JQ: POP IY ;********.*****.***********.********************
;••****••••••• this procedure sayes the returnaddress •
;. it includes us.raction (see ..onitor) *
;. it inserts a job fro .. the job-queue in the *
;. stack and on the CPU *
;* therefore it searches in the queue in the first full bloc
;* top down,the address TESTl •
;* in that case all addresses until qu.ue-botto.. *
;* are pushed on stack, *
;* after that the pushed rl9istercontents *
;* are loaded into the user-re9isterset *
;* fro.. that point the user progra.. is restarted *
;* with enabled interrupts and "ode 1 *
;*.***.*.****••***.*********••••••**.**.**•••**.**.**.**.**.
LD (retadr),IY ;saye returnaddress

if5: LD A,(njqv) ;if any job in queue
AND A
CP zero
JP Z,else5

then5: LD DE,0005H
LD Hl,jqstack"ax
ADD HL,DE
LD DE,(ffb)
LD D,2ero so IX points to the top
INC E of the queuebloc to be
CALL .. iT handled
ADD HL,HL
LD DE,jq
ADD Hl,DE
DEC HL
PUSH Hl
POP IX



l:aseb1: CP
JP

; display faulty input ~S9

;keybordprogra~ nu~ber 0

; character 1

; character 0

LD
LD
PUSH
PUSH
CALL
JP
RET

POP HL ;******************************************
;*****************this procedure checks which key- *
;*bord-job was requested and calls it *
;*if KBORD granted a wrong character to be loaded into the *
;*keybordbuffer, then a ~S9 is trans~itted to display *
;*the check is done by a skip-chain :~

;****************•••**•••••••••••••*•••••••••*•••***••**.***
LD A,L
CP nul
JP NZ,casebl

CALL KBPO
JP esackb
one
NZ,errkb
CALL KBP1
JP esackb
BC,aln
DE,alnl
BC
DE
DISPL
esackb

esackb:

errkb:

KBP:

casebO:

END



!******************************************************************!
HPJOBS MODULE

!************.*****************************************************1
!* in here a nu"ber of procedures written in PLZ are *!
!* declared concerning high priority jobs *!
!******************************************************************1

CONSTANTS, TYPES and EXTERNALS are deleted for printing

GLOBAL !-----------------------------------------------------------!

!******************************************************************!
TSET PROCEDURE (tiftein TIME)

!******************************************************************!
1* this procedure gives in tifteout := tiftein + clock *!
1******************************************************************!

RETURNS (tifteout TIME)
ENTRY
tifteout := (tiftein+clock)MOD(tftax+1)
END TSET

available, new call abortZR',

ncc > zero
ncc : = ncc-1 ~AC)( .. -

" allright, pcda, deva := ACHOISE
pcdb, devb, subscrnr := BCHOISE

.~lF allright = true
THEN rnra := FMER

DO IF rnra = rftax+1
THEN DISPL(I'no registers

39)

1******************************************************************!
NEU2C PROCEDURE

!******************************************************************
!*this prograft generates a new call up to sendstate *
'*a randoft a-channel is choosen out ot all tree and *
'*accessable a-devices *
'*also a rand Oft b-subscriber is choosen out at all *
!*existent subscribers *
!*all data concerning subscribers are in pcdev *
1******************************************************************
LOCAL
allright dUftfty BOOl
pcda deva pcdb devb rnra rnrb BYTE
subscrnr 'lORD
ENTRY
DISPL(I,AAAA NE"CHPZR',12) !REMOVE AFTER TESTI
CLAIM
IF
THEN

EXIT
FI
pcdev[pcda,deva].rnr := rnra
pcdev[pcda,deval.stat, := busy
r[rnra].subscrBr := subscrnr !subscr.nr of b!
IF pcdb <= pcdftax
THEN rnrb := FKER

IF rnrb = rftax+1
THEN DISPl(I'no regs available, new call abortZR',34)

TOER (rnra)
EXIT

FI



8
pcdev[pcdb,devbJ.rnr :=
pcdev[pcdb,devbJ.state
rCrnrbl.rstate
lr[rnrbl.pcdevstate
rCrnrbl. trace
rCrnral. trace
LOADR(rnrb,pcdb,devb)

FI

rnrb
:= bfree
:= ready
:= 1111
:= RAND(1,99)
:= r[rnrbJ.trace

rnra := pcdevCpcda,deval.rnr
r[rnral.pcdevstate := newcall
r[rnral.rstate := busy
LOADR(rnra,pcda,deva)
TOSQ(pcda,rnra,zero)
EXIT

00
ELSE DISPL(M'dev or devs not ready or available%R',35)
Fl

ELSE BACK
FI

END NEY2C

1**.**••••*••••••••••••••••••••••**••••**•••••••**••••••••••••••••• !
REC4 PROCEDURE (rnr codin BnE dapin ADRES devnr BYTE)

, *•••••• 1
LOCAL
ptreg "REG
ENTRY
ptreg := • r[rnrl
ptreg".rstate := busy
ptreg".codin := codin
TRACE(rnr)
ptregA.dapin := dapin
sWibCptregA.pcdnrl 1= eRpty
IF ptreg".devnr) zero
THEN PCDOUHptreg.... pcdnr)
Fl
RHANDLER(rnr)
END REC4

1•••*•••••••••••*....**.**.*••*•••••*••*•••••••••**.*.·••••*.*••••• ,
REC3 PROCEDURE(j BYTE)

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**.**..... ,
,. if a bufi is full then a RSg is loaded into a reg (existing or*!
,. new) after cORpression .1
!. after correct handling recready is true .1
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••• ,

RETURNS(recready BOOL)
LOCAL
all right BOOL
devnr, codin, a BYTE
dapin ADRES
ENTRY CLAIH
IF swib[jl = eftpty
THEN recready := false
ELSE recready := true

allright,devnr,codin,dapin := COHPR<j)
IF devnr <> zero '~S9 for pdc!
THEN IF pcdev[j,zerol.state <> operational

THEN devnr := zero
FI FI



DO IF pcdev[j,devnr].rnr = zero ANDIF devnr (> zero
THEN a := FHER

IF a = r"ax+1
THEN DJSPL("no e"pty registers in send3,congestion%R',40)

EXIT
ELSE pcdev[j,devnr].rnr := a

pcdev[j,devnr].state := busy
FI FI
IF r[a]. rstah
CASE ready, i nee
CASE intq

ELSE
DISPU.'cc

FI
EXIT

OD
FI e.AC.k
END REC3

THEN REC4(a,codin,dapin,devnr)
THEN FHTOR(r[a].blnr,a)

REC4(a,codin,dapin,devnr)

"ust not send "s9 for busy dev,"s9 10stZR',45)
swib[j] := e"pty
CLAIH nr" := nr,,-1 BACK

!*****************************************************************!
REC2 PROCEDURE

!*******************************************.**.*•••***************!
!* points cyclic to all bufi's and call rec3 *!
!* if one trans"ission frolt cinbuf to bufi is done, *!
!* the run is stopped *!
!*************************.*•••••••••••••••••**********************!
LOCAL
stop BOOl
i BYTE
ENTRY
DISPL(.'···· RECHPZR',11) !REHOVE AFTER TEST!
i := zero
DO

reck := (reck+1)HOD(pcd"ax+1)
stop := REC3(reck)
IF i = pcd"ax ORIF stop = true THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI

OD
IF stop = false THEN recw := false ELSE recw := true FI

END REC2



!******************************************************************!
SEND3 PROCEDURE(j BYTE)

!******************************************************************!
!* this procedure checks for e"pty bufo~s and full senqueues *!
!* it also looks for free coutbuf in which case a trans"idssion to*!
!* coutbuf is done by loadcoutbuf *!
!* after a correct coutbufloading sendready is true else false *!
!******************************************************************!

RETURNS (sendready BOOL)

!status bufo wish=clai"!
!status bufo real!

ANDIF

BYTE
LOCAL
pcdnr,rnr,du""y
allright BOOL

",ENTRY C I.CUt1
IF swobw[jJ > zero

swobr[jJ = e"pty
THEN pcdnr,rnr := FHSO(j)

IF pcdnr <= pcd"ax
THEN swobw[jJ := swobw[jJ-t

IF zero <= rnr ANDIF rnr <= r"ax lin range
THEN bufoejJ.rnr:= rnr

allright := EXPAN(j,rnr)
!loads bufo[j J!

IF allright = true
THEN

swobr[jJ" := full
r[rnr). rsti't.e -. := alfiostready ---
CLA IH ns" := ns"+ t ,! nrs of "sg5 to send!
IF swoc = e"pty ANDLF extrafill = true
THEN lOADCOUTBUF ,-''r-<

"IF swoc = full
THEN REOTRA

extrafill := false
FI "

FIEaQ.CK
sendready := true
ELSE sendready := false

DISPL('~expander has ~roubles, callabort%R~,33)

CALLABORT(rnr)
FI

ELSE sendready := false
DISPL('~faulty rnr in sq%R~,t6)

FI
ELSE sendready := false
FI

ELSE sendready:= false
FI .BAcK
END SEND3
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!******************************************************************!

SEND2 PROCEDURE
!******************************************************************!
!*points cyclic to all bufo~s *!
!*and calls send3 *!
!*if one transftission to coutbuf is done the run is stopped *!
!******************************************************************!
LOCAL
i BYTE
stop BOOl
ENTRY

'D!SPl(I~···4 SENDHP%R~,12) !REHOVE AFTER TEST!
i := zero
DO

sendj := (sendj+1)HOD(pcdftax+1)
stop := SEND3(sendj)
IF i = pcdftax ORIF stop = true THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI

OD
IF stop = false THEN sendw := false ELSE sendw := true FI

END SEND2

1******************************************************************!
FHTQO PROCEDURE

******************************************************************!
* froft tifter queue overflow ".1
*this prograft seeks only one register that has to be activated at*!
*this tifte *!
*a code-in is written into the reg and the reg is offered to *!
*rhandler *!
*the tifterqueue-block is reftoved froft the tifter-chain and *l
*inserted into the eftpty-chain *!
*control returns to the ftonitor *!
******************************************************************!

LOCAL
i rnr dUftfty BYTE
thulp TIHE
tresult TRESUlT
order1 order2 STADIUH
ENTRY
»DISPl(I~···A FHTQO%R~,11) !REHOVE AFTER TEST!

DO
i := blCftql.fwp lforw.pointer first job in tq
thulp := extratifte+clock
tresult,order1,order2 := TIHERESUlT(blCil.tifte , thlllp)
IF i <> ftq ANDIF tresult = less ltifterqueue not eMpty!
THEN tqw:= true

rnr := blCil.rnr
TOEC(i); !return block to eftpty chain
rCrnrl.codin := tifteoverflow
rCrnrl.rstate:= busy
ntqv := ntqv-1
RHANDlER(rnr)

ELSE tqw:= false
EXIT

FI
. --""OD

END FHTQO

END HPJOBS



!*************************************************************!
LPJOBKBPDEBUG "ODULE

1*************************************************************1
1* this "odule contains the user-defined low-prio-jobs *1
1* this "odule contains the user-defined special pr09raMS *!
1* this "odule contains so"e debughelp-procedures *1
!*************************************************************'
EXTERNAL

DISPL PROCEDURE (·BYTE BYTE)

GLOBAL
1*************************************************************1
LPJOBO PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'LPJOBO IS RUNNINGIR',19)
END LPJOBO
1*************************************************************1
LPJOB1 PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'LPJOB1 IS RUNNIH6IR',19)
END LPJOB1
1*************************************************************1
KBPO PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'KBPO IS RUHHINGIR',16)
END KBPO
!*************************************************************1
KBP1 PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'KBP1 IS RUNNINGIR',16)
END KBP1
1*************************************************************1
DEBUG3 PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'TEST FOR JOBS IN JOB-QUEUEIR',27)
END DEBUG3
!*************************************************************1
DEBUG2 PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'JOB FRO" JOBQUEUE TO CPUIR',25)
END DEBUG2
!*************************************************************!
DEBUG1 PROCEDURE

ENTRY
DISPL(I'A JOB IS LOADED INTO JOBQUEUEIR',30)
END DEBUGl

END LPJOBKBPDEBUG



!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*.*.*.*.*.*.*.*,
- - -

INTJOBS "ODULE
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*!
!. in here a nu"ber of procedures written in PlZ are .!
!. declared concerning interrupt jobs .!
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*.*.*.**••*!

CONSTANTS, TYPES and EXTERNALS are deleted for printin~

GLOBAL !---------------------------------------------------------I

!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*.*.*.*.**••**.*••**!
TI"ER PROCEDURE

!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*!
ENTRY
clock := (clock+1)"ODCtftax+1)
DISPlC'~···· TI"ERINTERRUPT%R~,20) !REMOVE AFTER TEST!
END TIttER

Iuu*.*****••****.***u•••***********.-***.*.:i***-.....*.*******~****.*1 .
NEU1C PROCEDURE

!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**••**.*.*.*.*.*.*!
I. refteftbers how ftany new-calI-requests were done *1
!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*.*.**•• !
ENTRY
!CLAI"!
ncc := (ncc+1)"OD(ncftax+t)
DISPL('~···· NEUCALLINTERRUPT%R~,22) IREMOVE AFTER TEST!
IF nee = zero
THEN DISPl('~ncc-oYerload,forced reduction%R~,30)

ELSE nci:= Cnci+1)"ODCnc"ax+t)
ncgentifte[nciJ := clock

FI
IBACK!
END NEUtC

/ncoEgB
" nci

NCCENTIHE-QlJElJE

I genti.me

NCGEtlTlME-EXAMPLE



I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
SENDl PRDCEDURE()

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••• 1
I. a Rig is just transRitted to cc and the Rsg-check is read; I
I. if ack then a new RSg is loaded froR the sendqueue into eQutbuf and I
I. a transRission is requested otherwise the RSg is offered again until J tiftes!
I. after then the RSg is aborted I
I •••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••• !
TYPE MORACK BYTE
LOCAL Rsgcheck NORACK

rnr BYTE
EXTERNAL sendnackcount nsft COUNT

swoc BUFSTATE
eKtrafill BOOl
coutbuf RECORDCpcdnr I devnr BYTE info H5GARRAY ere YORD]
DIS PROCEDURE(Rsg CHARRAYl
PCDDUTPUT PROCEDURE(pcdnr BYTE)
r ARRAY[256 REG]
EOC PROCEDURE(rnr BYTE)
lDADCOUTBUF PROCEDURE()
REQTRAMSHIT PROCEDURE()
"SGABORT PROCEDURE(rnr BYTE)

ENTRY
CHECKINPUT(Rsgcheek)
rnr := coutbuf.rar
IF Rsgcheck • nack
THEM INC sendnaekcount

IF sendnackcount )= J
THEN ~IS( 3 tiftes nick and abortion of ftsg)

HS&A80RT(rnr)
swoc := IRpty

FI FI
IF R,gcheck = aek OR

sendnackcount )= J
THEN swoc:= eftpty

sendnackcount := zero
DEC nSR
rnr := coutbuf.rnr
IF zero <= rnr <= pcdRaK
THEN PCDOUTPUT(r(rnr).pcdnr)
FI
IF r(rnr).codout = eoc
THEN EOC(rnr)
ELSE! r(rnr).rstate := free
FI
lOADCOUTBUF

FI
IF swoc & full
THEM REQTRANS"IT
ELSE eKtrafill:= true
FI
END SENDl

!declare coutbuf freel
Ireset nackcountl
Inrs of ftsgs to send!

Idid not yet happen for pdc-ftsgs!

lend of call routine=clear!
Iftsg sent!

Inew RSg froft other sq in coutbuf!

!require transltissionl
lask sendJ to fill eoutbufl



!*.**********.********.****************************************.***!
RECl PROCEDURE

!***.***.**.****.*••****.**.**••••••**•••*******.*•••*.***.*.******!
!*a "sg just arrived in cinbuf under d"a-control *!
!.the "sg is checked for crc-16 and a ack/nack "sg is returned *!
!.if ack, the "sg is loaded into the concerned bufi if free .,
!*otherwise congestion is announced and no further action achieved*!
!*after 3 ti"es nack a "sg is displayed *!
1*.*******************••••••••••*•••**.***.**••****••*••*•••:••***•• !
LOCAL
ptrbufi "BUFI
q BYTE
all right BOOL
ENTRY
DISPL(.' ........ RECIMTERRUPTIR',18) !REMOVE AFTER TEST!
ptrbufi := • bufi[cinbuf.pcdnr]
swic := full !status COft~on input buffer!
allright := CRCHECK
IF allright = true !CRC-check!
THEN CHECKO lack)

recnackcount:= zero !reset nr 01 counted nacks!
IF zero <= cinbuf.pcdnr AMDIF cinbuf.pcdnr <= pcd~ax

THEN IF swib[cinbuf.pcdnr] = e"pty !destin.buffer free?!
THEN ptrbufi".l := cinbuf.l !load bufi!

ptrbufi".devnr := cinbuf.devnr
q := zero
DO ptrbufi".info[q] := cinbuf.info[ql

q : = q+l
IF q = 29 THEN EXIT FI

OD
!CLAIM! nr" := nr~+l ! BACK! !received "sgs!
rec .. := true
swib[cinbuf.pcdnrJ := full! state adftinistration!
swic := e"pty

ELSE DISPLI"congestion in bufi,"S5 lostIR;,29)
swic := e"pty

FI
ELSE DISPL(I'"sg fro" cc to unexist. pcd,"sg lost%R',38)

slfic := e"pty

ELSE
FI
CHECKO (nack)
recnackcount := recnackcount +1
IF recnackcount >= 3
THEN DISPUI'three ti"es wr'ong

recnackcount := zero
swic := e"pty

!"S9 not correct!
!re"e"ber nack-ti~es!

Ito "any nack's!!
crc;no further action%R',40)

FI FI
EMD RECl



kb-1 FI

THEN kb:= key"ax !ESC!
DO keybuf[kbJ := CHAR zero

IF kb = zero THEN EXIT ELSE kb :=

!******************************************************************!
KBORD PROCEDURE

!*••***************************************************************!
!* gets a keybordcharacter fro" KEYIN and loads it in keybuff *!
!* if character is carriage return then the character *'
!* previous given destinates the keybordjob which is loaded *!
!* into JOBQUEUE ; the ESC character resets the keybuf *!
!******************************************************************!
LOCAL
keyb CHAR
keybb CHAR
ENTRY
DISPL(I'II.III on interrupt do kbordcheck%R',34) !REMOVE AFTER TEST!
keyb := KEYIN
IF keyb
CASE '%lB'

ELSE

OD
CASE '0','1' THEN keybuf(kbJ:= keyb

IF kb = key"ax THEN kb := zero ELSE kb := kb+1 FI
CASE '%R' THEN IF kb > zero !Carr. Return!

THEN TOJQ
DISPL(I,AAAAAA keybordjob loaded into job queue%R',40)

FI
kb := key"ax
DO keybuf[kbJ := CHAR zero

IF kb = zero THEN EXIT ELSE kb := kb-1 FI
OD
DISPL(I'oo no interpretable code try again%R',36)
kb := key"ax
DO keybuf[kbJ := CHAR zero

IF kb = zero THEN EXIT ELSE kb := kb-1 FI
OD

FI
END KBORD

END INTJOBS



!************************************************************!
INITIATION MODULE

!************************************************************1
!* in here the initiation of the systeft is done *!
!* it is written in PLZ *!
1************************************************************!

CONSTANTS, TYPES and EXTERNALS are deleted for printing

GLOBAL !-----------------------------------------------!

INIT PROCEDURE FFFE codeword

LOCAL
i j BYTE
ENTRY

FFFE codewordstaekarearOJ := %FFFE
staekarearstaekftaxJ .- %FFFE i STACKAREA.-
sttop .- • stackarea[staekMixJ.-
stbot := • staekarearOJ

randoft := 85
tnull:= nro
tzero:= zero
cloek:= zero
reck 1= zero
sendj:= zero
je := zero
jr := zero
kb := zero
nee := zero
nsft := zero
sendnaekeount := zero
reenaekeount := zero
nrft := zero
\ll~e v := zero
ntqv:= zero
ffb := zero
feb := zero
njqv:= zero
ftq := pedftax+l
fee := pedftax+2
fer := pedftax+l
swoe := zero
swie := zero
tlpw := TIME tlpwpart*tnorM
thpw := TIME thpwpart*tnorft
tne := TIME tnepart*tnorft
tree := TIME treepart*tnorft
tsend:= TIME tsendpart*tnorM
ttq := TIME ttqpart*tnorft

cinbuf.pednr
cinbuf.l
cinbuf.devnr
cinbuf.inforOJ

:= 1
:= 3
:= 1
:= neweall



i := zero
DO keybutCil:= CHAR zero ! keybordbuffer cleaning!

IF i )= keyftax THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI
OD

i := zero
DO nsqvCil:= zero

tsqCil := i
swobwCil := zero
swibCil := eftpty
swobrCil := eftpty
IF i )= pcdftax THEN EXIT ELSE i := i+1 FI

OD

i := zero
DO ncgentifteCil:= zero

IF i= nCftax THEN EXIT ELSE i := i+1 FI
OD

swoc .- eftpty.-
swic .- eftpty.-
Ipt .- hlse.-
hpt .- hlse.-
extratill := true
hpwork .- true.-
tqw := true
sendw .- true.-
recw .- true.-
bHttql. flip .- ttq.-
bHftql.bcp .- ftq.-
bHttql. rnr .- rftax+1.-
i:= zero !send-queue-initiation for pcd~s!

DO bICiJ.bcp:= i
bH i J•flip := i
bHiJ.rnr := i
IF i = pcdftax THEN EXIT

ELSE i := i+TTr
OD

i:= tec !eftpty-chain-initiation!
DO bICil.fwp:= i+1

IF i=necftax-1 THEN blCnecftaxl.fwp := fec EXIT
ELSE i := i+1 FI

OD

i := zero !register-reservation for pdc~s!

DO. rCil.pcdnr := i
rCil.devnr := zero
rtil.rstate := ready
regavaiICil:= nonavail
IF i )= pcdftax THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI

OD

i:= fer
DO regavailCiJ := avail !reg-availability ad~inistration!

rCil.rstate := inec
IF i )= rftax THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI

OD



i := zero !job queue initiation!
DO jqCiJ.regaf:= YORD i

jqCiJ.regbc := YORD i
jqCiJ.regde := YORD i
jqCiJ.reghl := UORD i
j := zero DO jqCil.jqstack[jJ := ADRES i

IF j>=jqstack"ax THEN EXIT ELSE j:=j+1 FI
OD

IF i>= jqftax THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI
OD

i := zero
DO pcdev[i,zerol.rnr:= i !pcdev initiation!

pcdevCi,zeroJ.state := operational
pcdevCi,zeroJ.subscrnr := zero
j := 1
DO pcdevCi,jl.rnr:= zero

pcdevCi,jJ.state := free
pcdevCi,jJ.subscrnr:= UORD( i*devftax + j)

the * sign has to be another function this is a test!
IF j >= devftax THEN EXIT ELSE j:=j+1 FI

OD
IF i )= pcdftax THEN EXIT ELSE i:=i+1 FI

OD

i:= zero
DO lpjflg(iJ:= false

IF i >= lpjftax THEN EXIT ELSE i := i+1 FI
OD
lpji := zero
Ipjn := zero
END INIT

END INITIATION



8
!******************************************************************!

BPCALLPROG HODULE
1******************************************************************!'* in here a nu~ber of procedures written in PLZ are *!
1* declared concernin9 callpro9ra~ and user defined progra~s *!
1***.***********.************.***********.************.************1

CONSTANTS, TYPES and EXTERNALS are deleted for printin9

GLOBAL !-----------------------------------------------------------!

!***.**.*.*••••••••••••*•••*••••*•••*•••••••••••*•••**.*.*.***.*.*.!
TRACE PROCEDURE (rnr BYTE)

!••*••••••••••••*••••••**.****.****.****••••••••••*•••*.*.*.*******!
ENTRY ! D U H " Y !
IF r[rnr].trace = 1
THEN rnr := rnr
FI
END TRACE

!**************.****••***************************:~*************.***!
BP PROCEDURE (bpnr BYTE)

!.**•••*••••••**•••*••••••••••••*••••••***••*•••••••***.***.*.*.***!
ENTRY ! D U " " Y !
IF bpnr
CASE 1 THEN bpnr := bpnr
FI
END BP

!*****.*****************.************************************.*****!
CALLPROG PROCEDURE (rnr BYTE)

!***********************••••••*.*•••••••*•••••••*•••*.*.***.***.*.*!
1* this progra~ contains the callprocedure and writes ~sgs in the .!
!. re9ister of the concerning call *!
!.*•••••••*•••*••••*.***•••••••••••******.****.******.*************!

RETURNS (sqfla9 tqflag BOOL bpnr BYTE delay TIME)

:= eoc
:= zero

DUM MY

newcall
zero

ptregA.codout
ptreg".dapout
sqflag := true
tqflag := false
bpnr := zero
delay :=zero
ptregA.codout :=
ptregA.dapout :=
sqflag := false
tqflag := true
bpnr := zero
delay := zero

ELSE

LOCAL
ptreg AREG
ENTRY
lftsg + state ---) ~sg + state + •••• 1
ptreg := I r[rnr]
IF ptregA.codin
CASE newcall THEN

FI
END CALLPROG

END BPCALLPROG



,.**•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,
CALLSERV MODULE, ,

,. in here a nu"ber of procedures written in PLZ are .,
!. declared concerning call service procedures .!
, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !

CONSTANTS, TYPES and EXTERNALS are deleted for printing

GLOBAL !-----------------------------------------------------------,
!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !

TIMERESULT PROCEDURE <ti"e1 ti"e2 TIME), ,
'.this procedure delevers the result of co"parison .!
'.between ti"e1 and ti"e2 .,
'.if ti"et >,=,< ti"e2 then tresult := great,equal,less .!
'.or otherwise error .,, ,

RETURNS (tresult TRESULT order1 order2 STADIUM)
LOCAL
thulp,thulpt,thulp2 TIHE
ENTRY CLAIM

/ thulp1:= «tnx-clocld+ti"et )HOD<t"ax+1)
IF thulp1 <= tlow THEN order1 := future

ELSE IF thigh <= thulp1 THEN order1 := past
ELSE order1 := error

FI
FI

thulp2 := «t"ax-clock)+ti"e2)HOD<t"ax+1)
IF thulp2 <= tlow THEN order2 := future

ELSE IF thigh <= thulp2 THEN order2 := past
ELSE order2 := error

FI
FI

thulp
IF
THEN

:= thulp1 -thulp2
order1 = future ANDIF order2 = future

IF thulp = zero THEN tresult .- equal FI.-
IF thulp > zero THEN tresult := great FI
IF thulp < zero THEN tresult .- less FI.-

ELSE
IF order1 = past ANDIF order2 = past
THEN

IF thulp = zero THEN tresult := equal FI
IF thulp > zero THEN tresult := less FI
If thufp <~zero Il{£N .uesu It~:=-;3reat--TI-

ELSE
IF ordert = past ANDIF order2 = future
THEN tresult := less
ELSE

IF order1 = future ANDIF order2 = past
THEN tresult := great
ELSE tresult := error

FI FI FI FI' BACK
END TIHERESULT



:= p

:= blCpl.bcp
:= a
:= a

!******************************************************************!
INSERT PROCEDURE (a p BYTE)

!******************************************************************!
!* inserts a block in the chain before block p *'
!************************************************4*****************'
ENTRY CLAIK
bHa].fwp
r[bl[a].rnr].blnr := a
bHal.bcp
bHpl.bcp
bl[bl[al.bcpJ.fwp
BACK
END INSERT

!******************************************************************!
TDEC PROCEDURE (a BYTE)

!******************************************************************!
!* to e"pty block chain *!
'* block a is returned to the e"pty-chain and *!
!* the source-chain is correctly linked *!
!******************************************************************!
ENTRY CLAIK
bl[bl[al.fwpl.bcp := bl[al.bcp
bl[bl[a].bcpl.fwp := bl[aJ.fwp
bl[aJ.fwp := blCfecl.fwp
bl[fecl.fwp := a
necv := necv+t
BACK
END TOEC

!.***********.**.********.*.*****.*******.*****.*****.*************!
F"EC PROCEDURE (rnr BYTE)

!*.**••••**.**••*.**.**••*•••••***.*••*****.**.**.**.**************!
!* fro" e"pty block chain .,
~. delivers the nu"ber (a) of a free block and ad"inisters the *!
,. e"pty-chain *!
!* if no block available a "S9 is displayed and the call concerned*!
!. aborted *!
!**••*.*****.**••*.*******.****.***.*****************.*******.*****~

RETURNS (a BYTE)
ENTRY
a .-.-
IF
THEN

ELSE

CLAIK
bHfecl. twp

a = fec
DISPL(8'e"ptychain e"ptyXR~,17)

necv := zero
bl[fecl.fwp := blCaJ.fwp
necv := necY-l



!*****************************************************************!
TOTO PROCEDURE (rnr BYTE delay TIME)

!***************************************:~**************************!
!* to tiMer queue *!
!* a block froM the eftpty chain is fetched and linked into *!
!* the tifterchain place depend end of the awaketifte *!
!* the blocknuftber is written into the register of the callin~ job!
'* and the rnr is written into the block *'
!* bl fteans the blockrecord *!
!******************************************************************!
LOCAL
a p BYTE
tresult TRESULT
order1 order2 STADIU"
ENTRY CLArK
a := FMEC(rnr)
IF a = fec !forw.pointer first eftpty chain!
THEN DISPL(,lec-underflow in tifterqueue %RI,28)

CALLABORT(rnr)
ELSE tqw:= true

blCal.rnr := rnr !block froft e"ptychain!
blCal.tifte :=(clock+delay)"OD (tMax+1) !calculate awaketifte !
p := ftq -\; ".
DO p:= blCpl.fwp

IF p = ftq
THEN

ntqv := zero
EXIT

ELSE tresult,ordert,order2 :=

.TIMER~SULT(bl[pl.ti"e , bICal.tifte)
order t =~er~or .. " _.IF

THEN
DISPL(#lin proc totq any reg in

CALLABORT(bl[pl.rnr)
EXIT

errortifte,callabort l ,43)

FI
---- IF' orderr=error'

THEN
DISPL(llin proc totq incoft.reg in errorti"e,callabort%RI,46)

CALLABORT(bl[al.rnr)
EXIT

FI
IF tresult = great
THEN' EXIT

FI FI
OD .... C .....-

IF orderl = error ORIF order2 =
ELSE r[rnrl.rstate := intq

INSERT(a, p) !insert block
'7iltqV := ntqv+1

fI FI BACK
END TOTO

error THEN ordert := order1

in tifterqueue before block p!
!tifterqueue ad"in!

•



!•••••••*.*.*.**.**.**********.****.*.*:~****.*************.********!
TOSa PROCEDURE lpcdnr rnr BYTE delay TIHE)

!.**********************************.*************.****'~********'**!
!* to send queue *!
,. INPUT: pcdnr,rnr,delaytifte *!
!* OUTPUT: rnr placed in sendqueue Dr alar" *!
!* bl fteans block record *!
,.******.**.*************.*****************************************!
LOCAL
a p dUftftY BYTE

-·tres·ult TRESUIT
order1 order2 STADIU"
ENTRY CLAIM
a:= FHEClrnr) !block fro" eftptychain!
IF a = fec
THEN DISPUIt'uptychain underflow in sq%R' ,27> .. ~_

CALLABORT l rnr) ··_·~··w;:.,;

ELSE bl[al.rnr := rnr
bl[al.tift' := lclock+delay)HODltftax+1)
p := fsq[pcdnrl !startpoint sendqueu!

!next send-queue!
DO p .- bHpl. flip.-

IF P = fsq[pcdnrl !first send queue!
THEN

nsqv[pcdnrl .- zero.-
EXIT

ELSE
IF r[bl[pl.rnrl.devnr =zero
THEN !go on! p := p
ELSE

IF r[bl[al.rnr].devnr = zero
THEN EXIT
ELSE

tresult,order1,order2 .-.-
TIHERESULTlbl[al.tifte , bl[pl.ti"e) ._- ~ .....

IF tresult = less ORIF order1 = error
ORIF order2 =error

THEN EXIT
FI FI FI FI

OD
IF order1 = ,rror
THEN DISPLllt'clockproble~s in tosq-proc%R',27)

CALLABORTlbl[al.rnr)
ELSE IF order2 = error

THEN DISPLll'ftaxti~e probleft in any reg in tosq,callabort%R'
,44)

ELSE

FI FI FI
END TOSa

CALLABORTlbl[pl.rnr)
r[rnrl.rstate := insq
INSERHa,p)
sendw := true
nsqv[pcdnrl := nsqv[pcdnrJ+1
swobw[pcdnrl := swobw[pcdnrJ+1

BACK



!******************************************************************!
FttSO PROCEDURE (i BYTE)

!******************************************************************1
1* fro" send queue *
!* delivers the nu"ber of a register in which a "sg to send (rnr) *
1* repairs the sendchain and gives the e"ptied block back to *
I* the e"pty chai n *
1* i containes the concerned sendqueuenu"ber *
1* bl "eans the sendqueue-nu"ber *
1****************************************************************:_*

RETURNS (pcdnr rnr BYTE)

CLAIM

pcdnr := pcd"ax+1
! no blocks at this tiMepoint!

error, past THEN IF ordert = error
THEN DISPL('~any block in errortiMe%R~,23)

FI
pcdnr := r[bl[pl.rnrl.pcdnr
rnr := bl[pl.rnr
IF pcdnr <> i
THEN pcdnr := pcdMax+t

DISPL('~faulty r in sq,callabDrt%R~,26:

CALLABORT< rnr)
ELSE TOEC(p)

nsqv[il := nsqv[iJ-1
r[rnrl.rstate := bUsy

CASE

LOCAL
p BYTE
tresult TRESULT
ordert order2 STADIUM
ENTRY
p := tsq[il
p := bHpl.hp
IF p = tsqril
THEN pcdnr := pcd"ax+t

DISPL('~illegal f"sq-request, swobw reset%R~,34)

swobw[il := zero
ELSE tresult,order1,order2 := TIHERESULT(bl[pl.ti"e,clock)

IF order1
CASE future THEN

FI
ELSE pcdnr := pcdMax+1
FI

FI BACK
END FttSQ

!******************************************************************!
FttSOR PROCEDURE (blnr rnr BYTE)

'******************************************************************!
1* reMoves the given block froM the sendqueue and COMpares the rnr*!
1* with the one in the block *!
1* if ok then reMres is true else false *!
!*****************************************t*********** **.****~.***T-

RETURNS (reMres BOOL)
ENTRY CLAIM
IF rnr = bl[blnrl.rnr
THEN TOEC(blnr)

reMres := true
ELSE DISPL('~illegal blockextract wish in sq%R~,32)

reMres := false
FI BACK
END FttSQR



ELSE

OD
IF
THEN

!••••••••••••••••••••** **•••••••••**.~~•••••••**.······"1
FHER PROCEDURE

! "."•••• 1
,. fro" e"pty register-set .,
,. returns in a the nu"er of a free register .,
, ••••••••••"1

RETURNS (a BYTE)
LOCAL
i du""y BYTE
ENTRY eLAI"
i := fer
DO IF jr = rftax THEN jr := fer ELSE jr := jr+l FI

i := i+l
IF i = (rRax+l) ORIF regavail[jrJ =avail THEN EXIT FI

i =- (rnx+l)
a:= i
'no eftpty regs availablel
a:= jr
regavail[aJ:= nonavail
rtaJ.rstate := ready

FI BACK
END FMER

1••••••••••*•••••**•••••**•••••••*••••••••••••*••••*•••••••••**••1
TOER PROCEDURE (rnr BYTE)

, ** ** ,
,. returns the given register to the eRtychain and clear~ it *'
, *•••••••*••••• ,
LOCAL
ptr "REG
ENTRY CLAIM
ptr := I r[rnrJ
ptr ... trace := zero
ptr".gentiRe := zero
ptr".rstate := inec
ptr".codin := zero
ptr".dapin := zero
ptr".codout := zero
ptr".dapout := zero
ptr".blnr := zero
ptr".pcdnr := pcd"ax+l
ptr".devnr := zero
ptr ...pcdev~tate:= zero
ptr".subscrnr := zero
regavailtrnrJ := avail
BACK
END TOER



8,•••••••••••••••••••••••••••*••*•••*.*•••••*.*•••••••*•••••**•••*•• ,
FHTQR PROCEDURE (blnr rnr BYTE)

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••*••*•••*•••••••••••*.*.!
I. fro" ti"er queue on request .,
I. re"oves r(rnr) fro" ti"erqueue on request independant of tifte *1
I. repairs the ti"er queue correctly .,
,. bnr contains the nu"ber of the block to re"ove .1
,. rnr contains the registernu"ber as a check *'
,. bl "eans the blockrecord .1
I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
ENTRY CLAIK
IF bl[blnr].rnr <> rnr
THEN DISPL(I'wrong ti"erqueue request callabort%R',35)

'.

bUSy

CALLABORT(bl[blnr].rnr)
lblock a to e"ptychain!

lti"erqueue ad"inistration

CALLABORT(rnr)
ELSE TOEC<blnr)

ntqv := ntqv-1
r[rnr].rstate :=

FI RACK
END F"TQR

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••*••••••••••• 1

ACHOISE PROCEDURE .
I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :~•••••••*••• I

'.this procedure chooses a free device out of the available ran~e *!,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••*1
RETURNS <allright BOOL pnra dnra BYTE) .

LOCAL
ftin,,,ax,i,j,du,,,,y
stop BOOL
ENTRY CLAIM

BYTE

i := zero
j := zero
,..in := zero
,..ax := pcd"ax
DO

DO pnra := RAHD("in,"ax)
i := i+1
IF i = (,.ax+1) ORIF pcdev[pnra,zero].state = operational
THEN EXIT
FI

OD
IF i = "ax+1
THEN 'no free pcd or deY foundl

allright := false
stop := true

ELSE
"in := 1
"ax := dev"ax
DO dnra := RAND("in,"ax)

j := j+1
IF j = "ax+1 ORIF pcdev[pnra,dnra].state = free
THEN EXIT FI

OD
FI
IF pcdev[pnra,dnra].state = free ORIF stop =true THEN EXIT FI

OD
IF stop = true
TYEN allright := false
ELSE allright := true stop := false
FI BACK
END ACHOISE



~ --

l****************************************************************:_*!
BCHOISE PROCEDURE

1******************************************************************
!* after this pro9raft pnrb contains the choosen pcdnr and dnrb the*
!* choosen devicenuftber *
!*if the pnrb does not belon9 to the fttb of this callgenerator also
1* a randoft nUftber is given as a subscribernuftber *
I*if the pnrb belongs to the fttb then this nuftber is known in pcdev
1* RAND is a randoftnuftbergenerator *.
l******************************************************************!

RETURNS (pnrb dnrb BYTE subscrnr UORD)
LDCAL
"'in ftax BYTE
EN"rRY CLAIlIt
"'in := zero
",ax := pcdftaxtg
pnrb := RAND(ftin,ftax)
"'in := 1
",ax := devftax
dnrb := RAND(ftin,ftax)
IF pnrb) pcdftax
THEN ftin := zero

ftax := 99
subscrnr := UORD ( RAND(ftin,ftax)*100 + RAND(",in,,,,ax) )

ELSE !nuftbers are already known in pcdev!
subscrnr := pcdev[pnrb,dnrbl.subscrnr

FI BACK
END BCHOISE

!*********************************:_*******************************1
CRCHECK PROCEDURE

!*****************************************************************1
!*this procedure checks whether the ere is correct--*!
!*the check is only done for cinbuf *!
!*****************************************************************!

RETURNS (allright BOOL)
ENTRY
allright := true
END CRCHECK

! D U H i't Y !

sqflag = true
pcdnr := rCrnrJ.pcdnr
TOSQ(pcdnr,rnr,delay)

!******************************************************************!
RHANDLER PROCEDURE (rnr BYTE)

!******************************************************************!
!* now it is known that there is a new ftsg in the reg *!
!* this procedure is reponsible for correct handling of that ",sg *!
!* therefore it calls several procedures *!
!******************************************************************!
LDCAL
sqflag tqfla9 BOOL
bpnr pcdnr BYTE
delay TIHE
ENTRY CLAIK
!ASg + state --) ftsg + state + sqf + tifterqueuefla~!

sqflag, tqflag, bpnr, delay := CALLPROG(rnr)
IF bpnr ) zero
THEN BP(bpnr)
FI
IF
THEN

FI
IF tqflag = true
THEN TOTQ(rnr,delay)
FI BACK
END RHANDLER



:= zero
:= newcall
:= zero
:= pednr
:= devnr

ptreg".rstatt
ptreg".codin
ptreg".dilpin
ptreg".codout
ptreg".dapout
ptreg".pcdnr
ptreg".devnr
BACK
END LOADR

S
!******************************************************************1lOADR PROCEDURE (rnr pcdnr devnr BYTE) .
!******************************************************************1
1* this procedure initilalizes a register after a new-call-wish *!
!******************************************************************!
lOCAL
ptreg "REG
ENTRY ClAU
ptreg := I rCrnrl
ptreg".~entifte := negenti~e[ncol

nc~ntifte[neol := zero
nco := (nco+l)HOD(nc~ax+l)

:= busy
:= neweill!

I**************************************************~***************!
EXPAH PROCEDURE (pcdnr,rnr BYTE)

1*******.**********************************************************!
1* does the expansion of ftsgcodeout and datapointerout to ~s9 whichl
1* can be read by CC *!
1* after a correct expansion allright is true else false *1
!**************************************.***************************!

RETURNS (allright BOOl)
lOCAL
ptrbufo "aUFO
ptreg "REB
ENTRY CLAIM
ptrbufo := I bufo[pedar]
ptreg :a I r[rnrJ
ptrbufo".l := 3
ptrbufo".info[Ol:= ptre9h.eodout
ptrbufo".devnr := ptre9".devnr
all right :a true
BACK
END EXPAH

test: ptrbufi".devnr!

LOCAL
ptrbufi "aUFI
ENUY CLAU
ptrbufi :=. bufiCpednr]
devnr := 1 !for test; after
codin := ptrbufi".inforOl
dapin := zero
allright := true
BACK
END COHPR

1******************************************************************!
COHPR PROCEDURE (pcdnr BYTE)

1********************.*********************************************!
1* does the co"pression of a "sg given by the CC to a "s~code and *!
1* a datapointer; the data is stored in DATAREA *1
!* after a correct co"pression allrigth is true else false *!
!******************************************************************1

RETURNS (allright BDOl devnr codin BYTE dapin ADRES)
! D U H H Y I



!******************************************************************!
LOADCOUTBUF PROCEDURE

!**********************************~.****~~************************!
!load COftfton output bufftr !
!if a cyclic choosen bufo is fUll, then transport of a "S9 to !
!coutbuf, coutbuf =tftpty is presufted !
1******************************************************************!
LOCAL
i,q BYTE
ENTRY CLAI"
i := zero
DO jc := (jc+l>"OD(pcdMax+l>

i := i+l
IF i = (pcd"ax+t> ORIF swobrrjcJ = full THEN EXIT FI

OD
IF swobr[jcJ = full
THEN coutbuf.pcdnr := jc

coutbu1.l := bufoejcJ.l
q := zero
DO coutbuf.info[qJ := bufoejcJ.in1o[qJ

q := q+l
IF q = 29 THEN EXIT FI

OD
coutbuf.rnr := bUfoejcJ.rnr
coutbuf.dtvnr := bu1oejcJ.devnr
swoc := fUll
swobrejcJ := e"pty

ELSE swoc := eMpty
FI BACK
END LOADCOUTBUF

END CALLSERU



:= zero
:= zero
:= zero
:= zero
:= zero
:= zero

81.*..*.** **•••*••****'*"****".'··'*·'··'·"*'·•••••••• ,
ABDRTSERV HODULE

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* *•••••••••*••••,
,. in here a nuftber of procedures written in P~Z are .,
,. declared concerning aborts of calls and ,.s9s '!
!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••*..... ,

CONSTANTS, TYPES and EXTERNALS are deleted for printing -----------!

GLOBAL ,-----------------------------------------------------------!
, ,

HSGABORT PROCEDURE (rnr BYTE)
1 *•••••••••••••*!
LOCAL
ptreg "REG
pcdnr BYTE
reftres BOOL
ENTRY CLAIM
ptreg := • r[rnrJ
IF ptregh.rstate
CASE insq THEN rt,.res:= FMSOR(r[rnr].blnr,rnr)
CASE intq THEN FHTQR(ptreg".blnr,rnr)
FI
ptregA.rstate := ready
ptregA.codin := zero
ptregA.dapin := zero
ptregA.codout := zero
ptregA.dapout := zero
ptreg".blnr := zero
pcdev[ptregA.pcdnr,ptreg".devnrJ.state := busy
BACK
END HSGABORT

,•••••*•••••*••••**••*•••* *••*••••* *•••*""*""*'1
CALLABORT PROCEDURE (rnr BYTE)

, * **••*••*•••••••*••• ,
LOCAL
ptreg AREG
devnr duft"y BYTE
ENTRY CLAIH
ptreg := • r[rnr]
devnr := ptregh.devnr
IF devnr ) zero THEN pcdev[ptre9h.pcdnr,devnrJ.state := fret FI
pcdev[ptregA.pcdnr,ptreg".devnr].rnr := zero
HSGABORT(rnr)
ptreg".trace
ptreg".genU,.e
ptreg".blnr
ptreg".pcdnr
ptreg".devnr
ptreg".subscrnr
TOEC(rnr)
BACK
END CALLABORT

,.*•••••**••••*••••••*••••••••••••*••••**.*•••••*••••••••••••••~~!
EOC PROCEDURE (rnr BYTE)

!••••••••••••••••••••••••••••*.*.*.*.*~••••*.*•••••••••••****••*.!
ENTRY CLAIH
CALLABORT(rnr)
BACK
END EOC

END ABORTSERV


	Voorblad
	Summary
	1 Abstract
	2 Inhoudsopgave
	3 Afkortingen
	4 Inleiding
	5 Doel van de opdracht
	6 PRX/D, TCP36 en SPC
	7 Verkeersgenerator
	8 PLZ/SYS high level language
	9 Literatuurlijst
	Bijlagen
	10 Samenvattingen
	Bijlage: Programmatuur

