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:dit'is de tekst van een programma met daarin de
instruktie. Men kan deze maken met behulp van

-loadmodule o~eoegmctfile
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Een filesysteem en andere systeem-software voor een
IMP 16P computer.

Samenvatting
In dit verslag wordt het filesysteem beschreven dat is
gemaakt voor een National Semiconductor IMP 16P computer
met een dual-drive floppy disk unit. Allereerst wordt een
overzicht gegeven van het bestaande systeem met de standaard
software. Daarna wordt, eerst in het algemeen, lataer meer
gericht op dit systeem, het opzetten van een filesysteem
besproken. De verschillende aanroepmogelijkheden, vanuit
elk programma, en de kommando's, te geven met behulp van
een teletype, worden uitgebreid beschreven, evenals de
subroutines waaruit het systeem bestaat. Tot slot wordt een
nabeschouwing gegeven en wordt er nog ingegaan op de moge
lijke uitbreidingen. Er zijn twee apendices, een met een
verklarende woordenlijst, de andere met een aantal aanwij
zingen voor het gebruik van het systeem.

A file system and other system software for an IMP 16P
computer.

Abstract.
This report describes a file system for a National
Semiconductor IMP 16P computer with a dual drive floppy disk
unit. After an overview of the computer system and its
standard software, the requirements for the file system to
be developed are stated. Some general aspects of file
systems are discussed, and then the design of this particular
file system is explained.in detail. ~h~ user interface,
comprising subroutine calls and teletype commands, is fully
described, and so are the subroutines that compose the
system. Together with a discussion of the final result some
possibilities for further enhancements are mentioned. Two
appendices have been added, one with an explanatory
vocabulary, the other with some directions for using the
system. .
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1. Inleiding

De vakgroep Telecommunicatie (ECA) wil een communicatie
netwerk opbouwen voor het testen van data-transmissie codes.
Een aantal microcomputers van het type Natonal Semiconductor
IMP 16P/300 zullen in dit netwerk worden opgenomen.

De werkwijze zal als voIgt zijn:
Een computer, die als 'master'-computer fungeert, zendt
een (gecodeerde) datastroom naar een 'slave'-computer •. Met
behulp van een random datagenerator met instelbare fouten
kans worden tijdens dit overzenden fouten in de datastroom
aangebracht.

In de slave-computer wordt de stroom data weer gedecodeerd
en via een storingsvrije verbinding teruggezonden. In een
programma in de master-computer kunnen de verzonden en de
terugontvangen datastromen met elkaar vergeleken worden om
het aantal decoderingsfouten te bepalen.

Voor de opslag van de data beschikt de master-computer over
een floppy disk unit. Voor het veilig opbergen van verzonden
en terugontvangen datastromen op een diskette ontbreekt een
noodzakelijk file systeem.

Een derde IMP 16, ook met een floppy disk unit, is aanwezig
voor de software ontwikkeling ten behoeve van het hierboven
beschreven netwerk.

Er is voor dit type microcomputer aIleen een disk operating
systeem beschikbaar, bestaande uit een editor, assembler,
loader en een aantal utility programma's. Een file systeem
ontbreekt hierin.

De afstudeeropdracht is geweest: . .
Breidt het bestaande operating systeem uit met een file
systeem zodat:
-files gemakkelijk van een diskette gelezen en er naar toe
geschreven kunnen worden. .

-het mogelijk is files te beschermen tegen ongewenst lezen
of overschrijven.

-programma's (ook files) gemakkelij~ kunnen worden geladen
en uitgevoerd.

In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderde
len van het systeem meer in details besproken. In hoofdstuk 2
staat een korte beschrijving van het computersysteem zoals
het bij aanvang van het afstudeerwerk aanwezig was. In hoofd
stuk 3 wordt een filesysteem in het algemeen besproken,
terwijl in hoofdstuk 4 de struktuur van het ontworpen file
syst8em aan de orde komt met een aantal begrippen als kanaal,
directory en file.

In de daarop volgende twee hoofdstukken staan de werkwijze
en de diverse mogelijke wijze van aanroepen beschreven.
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Hoofstukken 7 en 8 gaan nog meer in op de ietails. Hier
worden de aanroepen en de testprocedur&s van alle sub
routines besproken. Deze twee hoofdstukken zijn alle8n be
doeld voor hen die wijzigingen in de software van het f11e
systeem willen aanbrengen.

In het laatste hoofdstuk staat een nabeschouwing en een
aantal voorstellen voor mogelijke toekomstige wijzigingen.
Appendix A bevat een lijst met verklaringen van veel voor
komende termen. Voor de gebruiker van het systeem is er
totslot een appendix B, waarin wordt ingegaan op het'gebruik
van het nieuwe operating systeem en de veranderingen, die
zijn aangebracht in de bestaande software.
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2. Beschrijving van het bestaande systeem

Het systeem waarmee is gewerkt bestaat uit de volgende
onderdelen:
-een microcomputer IMP 16p/300.
-een teletype, een display en een snellere printer.
-een dual drive floppy disk unit.

In de volgende paragrafen worden ze in het kort beschreven.
In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt het stan
daard softwarepakket nader onder de loep genomen. Uitgebrei
dere informatie is te vinden in de IMP 16p User ma~ual

(lit. 9).

2.1 De microcomputer IMP 16p

Een aantal karakteristieke eigenschappen van de computer
staan in de volgende tabel:

us.
us.

7,7
10,5

register-register optelling 4,55 us.
geheugen naar register

optelling
register input/output
1,4 us microcycle time.
16-bit asynchrone data-bus
4 interrupt levels
adresseringsmogelijkheid van 256
randapparaten.
drukknoppen voor:
-een programma laden.
-het starten (RUN), stoppen (HALr)

en initialiseren van de processor.

16 bits
60 general purpose,instrukties

(zie tabel 2.1/1)
4
16 plaatsen (last in/first out)
minimaal 4096 16-bit woorden half
geleider geheugen, uitbreidbaar
tot maximaal 65.536 woorden in
stappen van 4096 woorden.
direkt: 256 woorden.
relatief ten opzichte van de program
tounter: 256 woorden.
relatief ten opzichte van register
2 of 3: 256 woorden. Indexering op
d'eze wij ze geeft' een maximaal be
reik van aIle 65.536 woorden in
pages ter grootte van 256 woorden.
indirekt: 65.536 woorden.
parallel, binair, fixed point, two's
complement.

Frontpaneel

-werksnelheid
Input/output

Arithmetische funkties

Snelheid
-typical instruktie
snelheid

Adresseer modes

Registers
Stack (hardware)
Geheu~gen

Woordlengte
Instruktie set



Frontpaneel (vervolg)
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-randapparatuur contrale
-display en switches om registers,
stack en geheugenplaatsen te be
kijken en te veranderen.

Ret systeem waarmee gewerkt is, heeft 16k Random Acce~

Memory (RAM) en 3,5k Read Only Memory (ROM). In dit laatste
geheugen staan een aantal standaard programma's door de fa
brikant geleverd, zoals "

-het floppy disk besturingprogramma (diskhandler)
-de bootstrap
-een aantal teletype routines
-een papertape loader

2.2 De teletype, display en printer

Deze apparaten verschillen onderling vooral in snelheid. De
teletype kan slechts 10 karakters (100 baud) per" seconde
uitprinten, maar ook ponsbanden maken en inlezen. De display
werkt 12 keer zo snel (1200baud) maar levert geen 'hard
copy'. De printer kan 30 karakters per sec. printen (300
baud).

De printer en de display moeten op dezelfde plaats op dezelf
de interfacekaart worden aangesloten enkunnen daarom aIleen
door ompluggen na elkaar gebruikt worden.

De teletype en de display (of printer) zijn parallel aange
sloten.Ret kiezen van een bepaalde transmissiesnelheid (met
behulp van de knoppen AUX1 en AUX2) schakelt niet een van
de randapparaten uit.

Bij gebruik van de standaard teletype routines (zie par 2.5)
wordt de interrupt van de telety~e uitgeschakeld.

2.3 De floppy disk unit

Er zijn 2 drives; de linker (drive 1) bevat de eerste 616
sectoren, opeenvolgend geadresseerd van 0 tot en met X'267.
De rechter drive (2) bevat de volgende 616 sectoren met de
adressen X'268 tot en met X'4CF. In de opzet van de fabri
kant bevat de linker drive een'm~ster'-diskettemet de
standaard software (zie tabel 2.3/1).

Een diskette bevat 77 tracks; elke track bevat 8 sectoren.
Er kunnen 256 woorden op een sector zodat 154 K woorden op
een diskette kunnen worden geplaatst. Er wordt per sector
gelezen en geschreven.

De eerste sector van elke diskette bevat de 'bad sector
table'; dit is een lijst van niet te lezen en te beschrijven



Instruction

Memory Reference Instructions

Load
Load Indi rect a
Store
Store Indirect a
Add
Subtract
Jump
Jump Indirect a
Jump to Subroutine
Jump to Subroutine Indirect a
Increment and Skip if Zero
Decrement and Skip if Zero
Skip if AND is Zero
Skip if Greater
Skip if Not Equal
AND
OR

Register Reference Instructions

Push onto Stack Register
Pull from Stack
Add immediate Skip if Zero
Load Immediate
Complement and Add Immediate
Register Copy
Exchange Register and Top of Stack
Exchange Registers
Register AND
Register E~CLUSIVE OR
Register Add
Shift Left
Shift Right
Rotate Left I

Rotate Right

Mnemonic

LD
LD
ST
ST
ADD
SUB
JMP
JMP
JSR
JSR
ISZ
DSZ
SKAZ
SKG
SKNE
AND
OR

PUSH
PULL
AISZ
LI
CAl
RCPY
XCHRS
RXCH
RAND
RXOR
RADD
SHL
SHR
ROL
ROR

a - The symbol @ must precede the designation of the memory location whose contents
become the effective address by indirection. The @ must precede the operand
(in the operand field).

Tabel 2.1/1 IMP 16 Basic instruction set.
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In.truction

Input/Output, Flag, and Halt Instructions

Set Flag
Pulse Flag
Push Flags on Stack
Pull Flags from Stack
Register In
Register Out
Halt

Transfer of Control Instructions

Branch-en-Condition
Return from Subroutine
Return from Interrupt
Jump to Subroutlne Implied

Mnemonic

SFLG
PFLG
PUSHF
PULLF
RIN
ROUT
HALT

BOC
RTS
RTI
JSRI

Tabel 2.1/1 IMP 16 Basic instruction set (vervolg).

Instruction

Multiply
Divide
Double Precision Add
Double Precision Subtract
Load Byte
Store Byte
Set Status Flag
Clear Status Flag
Skip if Status Flag True
Set Bit
Clear Bit
Complement Bit
Skip if Bit True
Interrupt Scan
Jump Indi rect to Level Zero Interrupt
Jump Through Pointer
Jump to Subroutine Through Pointer

Mnemonic

MPY
DIV
DADD
DaUB
LDB
STB
SETST
CLRST
SKSTF
SETBIT
CLRBIT
CMPBIT
SKBIT
ISCAN
JINT
.lMPP
J'SRP

Tabel 2.1/1 IMP 16 Extendej instruction set.
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sectoren. Deze lijst wordt bijgewerkt bij het initialiseren
van een diskette. Dit gebeurt met behulp van het programma
FDSKDI. De 'bad sector tables' staan op de sectoren met adres
o en X'268. Sector 1 moet altijd de"disk bootstraploader be
vatten en sector X'40 een programma, dat bij het opstarten
wordt geladen en uitgevoerd (DORG).

De programma's op een Master-diskette hebben vaste beginadres
sen, die niet gewijzigd mogen worden.

Logical sector adress
000
001
020-038

040
041..;.05.3
05C
05D-06B
06C-07B
07C-097
098-0AB
OAC-OBB
OBC-OBF
OCO-OCB
OCC-OD3
OD4-CDF

(hex) Gebruik
Bad Sector Table
DBOOT - Disc bootstrap loader
gereserveerd voor gebruik door de
disk loader.
DORG - start programma
IMPASM - assembler
DORG - start programma
EDIT16 - editor
DSCLDR - disk loader
FDSKDI - floppy disk diagnostic
GENLDR - general loader
CPUXDI - cpu diagnostic
MEMDI - memory diagnostic
PROMP - ponsband programma
DEBUG - in LM formaat
PRMSFT - prom programmeer pgm.

tabel 2.3/1 Master-disk gebruik.

2.4 Het disk operating systeem (DOS)

Dit systeem, geleverd door de fabrikant, bestaat uit een aan
tal afzonderlijke programma's zoals een editor, assembler en
diskloader. Op"de Master-diskette zijn daarnaast nog een aan
tal 'utility'-programma's aanwezig, zoals DEBUG en FDSKDI. In
tabel 2.3/1 staat een totaal overzicht van aIle beschikbare
standaard programma's.

i

Enige algemene opmerkingen bij dit operating systeem:
-Ben systeemprogramma is aIleen aan te roepen vanuit het op
start- en disk organisa t,ie programma (DORG). Het kan aIleen
gebeuren via een keyboard van een teletype. Het DORG-program
rna bevat een vaste lijst met de namen van aIle standaard
software programma's met hun vaste beginsector adressen (als
in tabel 2.3/1). Met behulp van de disk bootstraploader ken
een" in de lijst voorkomend programma worden geladen en ge
start.

-Een gebruikersprogramma kan aIleen worden geladen en gestart
met behulp van de diskloader, die dan eerst in het geheugen
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moet worden geplaatst.
-Bij het beeindigen van het edit- en assembler programma kan

men weer met eBn commando r.echtstreeks terugkeren naar het
DORG programma. Bij het beeindigen van alle overige program
ma's moet men de computer weer opstarten om op deze manier
weer in het DORG programma (startprogramma) te komen (zie
fig. 2.4/1). "

-Er wordt geen gebruik gemaakt van de interruptfaciliteiten.
-Elk systeemprogran~a werkt als een volledig zelfstandig

programma en heeft bijvoorbeeld zijn eigen keyboard-handler.
-Het lezen en schrijven van data van of naar de diskette ge
beurt aan de hand van opgegeven sectoradressen (hexadecimale
getallen) •
Bij het lezen moet altijd de beginsector opgegeven worden.

Alleen bij de editor ook een eindsectoradres; in aIle
andere gevallen wordt een serie sektoren gelezen, tot dat
een bepaald teken of woord (bijv •• END bij de assembler)
wordt herkend.

Bij het schrijven moet alleen het" beginsektoradres worden' op
gegeven; een uitzondering op deze regel is weer de editor.
Daarna wordt er begonnen mett het wegschrijven van sektoren
zonder dat daarbij enige controle is:

-Het aantal te bescrijven sektoren is niet bekend.
-Indien het aantal groter is dan verwacht. kan relevante
informatie overschreven worden.

KB KB

KB

-- ~~ utillity pgm

KB

editor assembler disk loader

KB = Keyboard-handler

fig 2.4/1

Schematisch overzicht van het bestaande
Disk Operating systeem.

user pgm



2.4.1 Editor

Hiermee kan de gebruiker een programma ontwikkelen en bestaan
de programma's veranderen, uitbreiden etcetera.

Er zijn twee 'modes' waarin de editor kan werken:
-De sectormode: bestemd om kleine programma's te maken of

te veranderen. Een file wordt hierbij in zijn
geheel gelezen of geschreven.

-De edit-mode: bestemd voor grotere programma's (meer dan
750 regels). Er worden steeds een aantal
regels van het programma gelezen en wegge
schreven.

Met' behulp van de editor kan een sourceprogramma gemaakt wor
den. Dit kan naar een diskette worden geschreven of op pons
band worden gezet.

Voor verdere bijzonderheden zie IMP 16 Utility References,
Hfst 5 Editor (lit.11).

2.4.2 Assembler

Hiermee kan een sourceprogramma dat op een diskette of op een
ponsband staat, geassembleerd worden; dat Wil zeggen dat de
instrukties' worden omgezet in, voor de computer uitvoerbare,
machinecode.
Men kan bij het assembleren ook een programma-listing of
aIleen een foutenlisting krijgen.

De outputfile, het objectprogramma (load module), kan op een
diskette worden weggeschreven of op ponsband worden gezet en
is te laden met de diskloader of de general loader.

Voor een uitgebreidere'beschrijving zie IMP 16 Programming and
Assembler Manual (lit 10).

2.4.3 Diskloader

Met dit programma kan:
-van een aantal objectfiles een direkt uitvoerbaar program

ma gemaakt worden, die naar de diskette geschreven wordt.
-sen direkt uitvoerbaar programma in het geheugen worden ge-
laden en worden gestart.

Deze loader is een linking loader, dat wil zeggen dat hiermee
van een aantal objectfiles een uitvoerbaar programma kan wor
den gemaakt. Naast normale programma's (main programs) is het
ook mogelijk met behulp van de~e loader, overlays te maken.

Voor een uitgebreidere beschrijving 'wordt verwezen naarhet
Disc Operating System manual Hfst 4 (lit. 12).
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2.4.4 Debug programma

Dit programma is in objektversie op de diskette aanwezig. Bet
is een" programma dat uitvoerbaar is op elke plaats in het ge
heugen.Hetis bestemd om een gebruikersprogramma, tijdens
het uitvoeren, te controleren en op fouten te testen.

,
Mogelijke kommando s zijn andere andere het listen en"het
veranderen van de stack, registers en geheugenplaatsen, het
plaatsen van 'halts' en 'snaps'. Met behulp van deze laatste
opdracht kunnen geheugenplaatsen en registers uitgeprint wor
den als een bepaalde geheugenplaats in een programma wordt be
reikt. Een uitgebreide beschrijving staat in IMP 16 Utilities
Reference Manual Hfst 1 Debug (lit. 11).

2.4.5 Routines in ROM

GETC en GECO

PUTC en PUT2C

Er zijn een
langrijkste
naam:
DSKIO

PDBOOT

TOPRAM

MESG

INTEST

aantal standaard routines in ROM aanwezig. De be
staan in de volgende tabel:

funktie:
Disk besturingsprogramma. Het lezen en
schrijven van een sector. Dit gebeurt onder
volledige controle van de processor.
Disk bootstraploader. De disk bootstrap
loader kan een direkt uitvoerbaar prograrr~a

laden en starten. De loader zelf staat op
sector 1 van de Master-diskette.
In deze routine wordt de grootte van het
RAM-geheugen bepaald.
Met behulp van deze routines kan een karak
ter van het keyboard of papertape ingelezen
worden. De eerste routine doet dit zonder,
de tweede met echo.
hiermme kunnen respekt1evelijk een en twee
karakters naar de teletype worden gezonden.
Met deze routine kan een boodschap naar de
teletype verzonden worden.
Hiermee kan worden getest of een karakter
op het keyboard is ingedrukt; of er een in
terrupt is gegeven.

2.5 Nadelen van dit Disk Operating Systeem

1. Men heeft geen enkel overzicht over de gegevens en het aan
tal vrlJe sectoren op een bepaalde diskette. Iedere gebrui
ker moet zelf bijhouden waar hij welke gegevens plaatst.

2. Bij het wegschrijven van data naar de diskette heeft men
geen contrle over het aantal sectoren dat beschreven wordt.
Dit aantal kan zo groot worden, dat reeds aanwezige gege
vens, ongewild, worden overschreven.

3. Er is geen enkele beveiliging tegen het overschrijven van
de systeemsoftware en andere gegevens. Dit kan gebeuren
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door het per ongeluk verkeerd opgeven van ecn adrea.
4. De master-diskette (met de systeemsoftware) moet altijd in

de linkerdrive zi tten omdat de systeemprogramma I- S vaste
beginsectoradressen hebben, overeenkomend met de adressen
op deze drive.

5. Er kunnen situaties voorkomen waarin een op de rechter
drive gebruikte diskette -in de linker geplaatst moet wor
den. Dit heeft als consequentie dat aIle sectoradressen
(hexadecimale getallen) moeten worden omgerekend.

6. Een uitvoerbaar gebruikersprogramma kan aIleen met behulp
van de diskloader worden geladen en gestart. Daarvoor moet
de loader eerst zelf in het geheugen gezet worden, hetgeen
extra tijd kost.

7. In de terugkeer naar het systeem bij het beeindigen van
een programma is in het geheel niet voorzien.



3. Korte inleiding over filehandling systemen

Een file is een groep Van bijelkaarhorende"gegevens (in dit
geval) op een diskette. Hij heeft een naam en e~n soort aan
duiding Cextenaie) die de gebruiker bij het creeeren van een
file moet opgeven.
Een file kunnen we onderverdelen in een aantal records van
een bepaalde grootte. De filelengte is het aantal records dat
de file omvat.
De gegevens die een file bevat kunnen bijvoorbeeld zijn: een
programmatekst, een objektprogramma, een uitvoerbaar program
ma of een reeks getallen.

In hoofdstuk 4 wordt het begrip 'file' aan de hand van de
concrete uitwerking nader toegelicht.

De vrije of lege ruimten op een diskette zijn de groepen van
opeenvolgende sectoren, die niet tot een bepaalde file beho
reno Ze hebben ook een lengte (aantal" s~ctoren) en worden op
dezelfde wijze als een file behandeld. In de rest van het
verslag worden ze dan ook 'lege files'. genoemd. In plaats van
een naam en extensie hebben ze een speciaal oormerk dat aan
geeft dat ze leeg zijn.

3.1 Funkties van een filesysteem

Een filesysteem is een ctllectie routines met de volgende
funkties:

-het creeeren van nieuwe files
-het openen van bestaande files
-het le7.en van files
~het schrijvBn van files
~het sluiten van files
-het verwijderen van files

Bij het lezen of schrijven van een file wordt gebruik gemaakt
van een kanaal, dat deze akties regelt.

3.2 Eisenpakket voor een filesysteem
I

Bij het ontwerpen van een filesysteem moet een eisenpakket
worden opgesteld, waaraan het ontwerp moet voldoen.

a) De volgende funkties moeten vanuit elk programma kunnen
worden aangero~pen worden:

-files creeeren
-files lezen
-files wegschrijven
-files verwijderen

Alhoewel dit eigenlijk niet bij een filesysteem hoort, wil
len we ook de mogelijkheid inbouwen om vanuit een programma
een ander ·uitvoerbaar programma te laden en te starten.
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b) Vanaf het keyboard moeten de volgende operaties kunnen
worden uitgevoerd: .

-files verwijderen
-een uitvoer.baar programma laden en starten
-files copieren ..
-diskettes copieren
-filenamen veranderen
-directories uitprinten

Naast deze o~~raties waarbij het filesysteem is betrokken
moet het mogelijk zijn am nag een aantal geheugenopdrach
ten te geven zoals:

-het listen van een opgegeven geheugengebied
-het vullen van een opgegeven geheugengebied
-het veranderen van de inhoud van een geheugenplaats
-het veranderen van de programmacounter

Deze operaties kunnen in de bestaande situatie aIleen met
behulp van de frontpaneel-schakelaars worden uitgevoerd.

c) Een aantal speciale operaties moeten kunnen worden uitge
voerd:

-het aanbrengen en verwijderen van een protektie tegen
ongewenst 1ezen of beschrijven van een file.

-het initieeren van een directory

Deze twee opdrachten moeten aIleen door de beheerder van
het systeem kunnen worden uitgevoerd, am misbruik te voor
komen.

-het interrumperen en afbreken van elk programma.

d) Het systeem IJloet· slechts een beperkt gedeel te van het ge
heugen gebruiken.
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3.3 De voordelen van een filesysteem

-Door het systeem wordt men flexibeler in het gebruik van de
diskettes. Elke diskette kan in elke drive geplaatst worden,
zonder dat er door de gebruiker adressen moeten worden om
gerekend.

-De gebruiker werkt alleen nog maar met filenamen en behoeft
zich niet meer bezig' te houden met het zoeken van een vrije
ruimte voor een file.

-Door het listen van de directory krijgt men een direct over
zicht over de aanwezige files en vrije ruimten.

-Door het aanbrengen van een lees- of schrijfprotektie kan
men voorkomen dat een file ongeoorloofd respektievelijk ge
lezen of beschreven wordt.

-Er is eencontrole bij het wegschrijven van gegevens. Buiten
de (gereserveerde)ruimte kan een file niet geschreven wor
den.

-Elk uitvoerbaar progr~mma file kan direkt geladen en gestart
worden.

3.4 De plaats van het filesysteem in het operating systeem

Een filesysteem regelt het lezen en schrijven van gegevens
van en naar de diskette.Zodoende neemt het een belangrijke
plaats in (zie fig 3.4/1).

Het filesysteem moet, tesamen met de keyboard-monitor, per
manent in het geheugen aanwezig zijn. De overige programma's,
die van het filesysteem gebruik maken, kunnen na elkaar in
inhet nog vrije gedeelte van het geneug~n ingelezen worden.
Dit zijn de direkt-uitvoerbare programmaf,s die al op een dis
kette aanwezig zijn. Het kunnen systeemprogramma's zijn,
zoals de editor, assembler en loader, of gebruikersprogram
rna's, die van het filesysteem gebruikmaken.

Bij het ontworpen filesysteem zijn een aantal funkties onder
gebracht in een apartsenvice programma voor directory en
disc management. Dit programma maakt gebruik van het totale
filesysteem maar ook van bepaald subroutines van dit systeem.
Daarom wordt het in ftg 3.4/1 apart genoemd.
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4. Struktu~r van het filesysteem

Bij het ontwerpen van het filesysteem zlJn er een aantal be
perkingen opgelegd ten opzichte van een normaal gangbaar file
systeem.

-De diskett~ bevat aIleen maar files (data- en leg~ fil~s).
Een ruimt~, die voor andere doeleinden is gereserveerd, wordt
ook beschouwd als een file.

-Een filerecord heeft een vaste lengte die gelijk is aan een
sector (256 woorden).
De filelengte wordt dus het aantal sectoren dat de file
omvat.

-Een nieuwe file krijgt bij het sluiten een vaste lengte, die
daarna niet meer kan veranderen. Indien de ruimte van een
bepaalde file te klein is geworden moet een nieuwe file ge
opend worden.

-Een file kan aIleen sector voor sector worden gelezen of be
schreven; dit gebeurt met behulp van een kanaal. De sectoren
kunnen aIleen in hun geheel behandeld worden.

-Door de beperkingen van het aanwezige diskhandling programma
wordt het kanaal zeer primitief. Ret kanaal is dat gedeelte
van het systeem, dat tussen de open- en de sluitaktie het
feitelijke kontakt met de file onderhoudt.

We kunnen bij het opzetten van een fi~esysteem drie datastruk
turen onderscheiden, waarop de operaties, tijdens de file
handling, plaatsvinden.
Deze data strukturen zijn:

-de file
-de directory
-de kanaaltabel

We zullen ze in dit hoofdstuk nader bespreken, waarna een
aantal belangrijke operaties in het filesysteem worden be
sproken, in samenhang met de eerder genoemde datastrukturen.



21

4.1 De file

Een file heeft een naam en een extensie. Deze Worden door
de Ihaker van de- fil8"fde gebruiker) eraan-gegeven. De file
lengte 'en het- beginsectoradres worden door het filesysteem
bepaala; -De protektie"kan alleen door bepaalde- personen, die
het 'password' kennen, worden aangebracht of verwijderd.

Al dez.egrootheden worden per file opgeborgen in een
directory; elke diskette heeft een directory.

4.1.1 Filenaam en -extensie

Een naam bestaat uit een letter, gevolgd ucor maximaal vijf
letters of cijfers. Dit is dezelfde definitie als in de pro
grammatuur van de IMP voor een programmanaam wordt gehanteerd.
De naam heeft een variabele lengte en kan gevolgd worden door
een extensie. Daarom moet de naam afgesloten worden door een
punt C.). Als de naam minder dan zes karakters bevat dan
wordt hij aangevuld met spaties (X'20).

De extensie
bestaat uit

SO
OM
MP
XX

kan aangeven om wat voor soort file het gaat. Hij
maximaal twee letters of cijfers. Gangbaar zijn:

source file (source)
object file (object module)
uitvoerbare programma file (~ain ~rogram)
file met een speciale funktie

Bij het ontbreken van de extensie worden de letters 'MP'
als extensie aangenomen.

Per directory mag slechts eenmaal dezelfde naam met dezelfde
extensie voorkomen. Indien als naam of als extensie een ster
(I) wordt gebruikt dan betekent dit 'allele
Bijvoorbeeld: PIET.~ -alle files met de naam PIET.

~.SO -alle files met de extensie SO.

4.1.2 Filelengte

Deze wordt bepaald bij het creeeren van de (nieuwe) file.
Bij het openen ervan kan een bepaalde opgegeven ruimte gere
serveerd worden. Bij het ontbreken van een lengteopgave
wordt de helft van de grootste vrije ruimte genomen.

De sectoren van een file zijn doorlopend genummerd, beginnend
met 1. Bij het sluiten van de nieuwe file wordt het juiste
aantal sectoren vastgesteld, dat bij de file behoort.

De lengte van een file is per definitie altijd groter dan O.
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4.1.3 File beginsector-adres

Het adres van de eerste sector kan veranderen. -Indien ~en

file, zoals bij het"comprimeren"van de vrije"ruimtenop de
diskette tot" een lege file, verplaatst wordt, Wordt ook het
beginadres"anders. Bij het plaatsen ~an een diskette op de
andere dri~e verandert ook het adres; er wordt x'268 bij op
geteld or-afgetrokken al naar gelang de verplaatsihg van de
rechter naar de linker drive plaatsvindt of omgekeerd.

4.1.4 Fileprotektie

De leesprotektie beschermt de file tegen ongeoorloofd lezen.
Dit houdt niet aIleen in dat de sectoren van de file niet
gelezen kunnen worden, maar ook dat als de file een uitvoer
baar programma bevat, dit programma niet kan worden uitgevoerd.
Hierbij moet de file namelijk ook gelezen worden.

De schrijfprotektie voorkomt dat een file ongeoorloofd wordt
overschreven.

Beide protekties kunnen onafhankelijk van elkaar worden aange
bracht en verwijderd. Dit kan aIleen gedaan worden door diege
ne, die ook het daarvoor noodzakelijke 'password' kennen.

Files met een protektie kunnen niet verwijderd of gecopieerd
worden. Bij het copie~ren van diskettes worden aIle files ge
copieerd, daarbij blijft echter de protektie gehandhaafd.

4.2 De directory

4.2.1 De file-entries

AIle voor het systeem van belang zijnde filegegevens, zoals
in de vorige paragraaf reeds opgesomd, staan steeds per file
bijelkaar in een entry. De directory is die file, waarin de
entries van aIle files yap een diskette staan.

Nog eens kort samengevat bevat een entry de naam, extensie,
lengte en het beginsector-adres van een file. Tevens bevat het
indikatoren die aangeven of de file een lees- of schrijfpro
+Oektie heeft en of de file is geopend.

Bij lege files staat op de plaats van de naam en de extensie
de ,waarde O.

Bij systeemfiles, die op elke diskette moeten voorkomen en
aIleen voor het systeem rechtstreeks toegenkelijk zijn, staat
op de plaats van de eerste twee karakters de waarde 2. Systeem
files zijn de bad sector table, de bootstraploaders (oude en
nieuwe,aangepaste versie) en de directory. Deze files hebben
een vaste plaats op de diskette.
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Het einde van de "directory wordt aangegeven door een 'last
entry'. Dez~ is qua grootte gelijk aan een entry maar bevat
aIleen de waarde 1.

De exacte indeling van een entry wordt in haofdstuk 7.1.2
beschreven.

4.2.2 De directory or~anisatie

Elke ~iskette heeft een eigen directory. Er is verondersteld
dat de gemiddelde lengte van de files en de vrije ruimten
3 sectoren zal worden. In de praktijk zal dit getoetst moeten
worden. De directory kan dan ongeveer 200 entries kunnen be~

vatten.
Vanwege de grootte van elke entry (6 plaatsen) staat de
directory op 5 sectoren.

Als de directory in zijn geheel zou moeten worden ingelezen,
zou hiervoor 1 ,25 k geheugen nodig zijn. Aangezien het geheu
gengebruik zoveel mogelijk beperkt moet worden, is hiervan
afgezien. De directory wordt per sector behandeld.

Ook moet nog vermeld worden dat een schrijfaktie ongeveer
twee keer zo lang duurt als een leesaktie.

Er zijn verschillende organisatievormen van de directory
te bedenken. Belangrijk bij de beoordeling op de bruikbaar
heid zijn, naast het snel vinden van de juiste entry, vooral
de volgende punten:

-De snelheid waarme de entry van de eerst volgende
file kan worden gevonden. Hierbij speelt vooral het
aantal te lez.en sectoren een role D3ze aktie komt
voor bij het sluiten van een nieuwe file, het ver
wijderen en het verplaatsen van files.

-Het aantal sectoren dat bij een verplaatsing van een
entry in de directory veranderd moet worden. Dit aan
tal moet zo klein mogelijk worden gehouden omdat het
Ie zen en vooral het schrijven van sectoren veel tijd
kost. Deze aktie komt voor bij het openen en sluiten
van nieuwe files, het verwijderen en het verplaatsen
van files.

Een aantal organisatievurmen van de directory zijn bekeken:

a) Willekeurige volgorde
Voordeel: Snel plaatsen van een nieuwe entry aan het eind.
Nadeel: Het zoeken van de entry van de eerst volgende

(lege) file na een bepaalde file, kost veel tijd.
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b) Bedrade lijst
In elke entry staat aangegeven waar de entry van de volgen
de (lege) file staat.
Vdordeel: Snel opzoek~n van de eeret~blg~nde file entry.
Nadeel: Elke entry wordt minstens een woord groter; de

directory wordt dus ook langer.
Bij hetplaatsen van een file'mo~ten in het on
gunstigste ge~al 2 sectoren worden' ihgelezen en
teruggeschreven; zowel om de nieuwe entry te
plaatsen als om de entry van de voorgaande file
die op een andere directory sector kan staan,
aan te passen.

c) Twee aparte lijsten
De directory bestaat uit twee gedeelten. In het ene staan
de entries van de'data-files, in het andere gedeelte die
van de lege files.
Voordeel: Ret sneller vinden van vrije ruimte en van file

namen.
Nadelen: Bij het plaatsen moeten 2 lijsten bekeken worden,

evenals bij het afsluiten.
Indien de volgorde in de lijsten willekeurig is,
gelden ook dezelfde bezwaren als bij de lijst
met de willekeurige volgorde.

Gekozen is voor entry-volgorde die gelijk is aan de volgorde
van de files op de diskette.

Voordeel: Ret z6eken van de entry van'de volgende file gaat
zeer snel. -'In de roeeate gevallen zal di took geen
extra leesaktie vragen omdat de entries op)dezelfde
sector staan.'-

Nadeel: Bij het plaatsen van een nieuwe entry kan het zijn
dat alle volgende entries een' plaats moeten worden
opgeschoven.

Dit nadeel is echter gering omdat biD normaal gebruik, met van
tijd tot tijd comprimeren van de lege ruimten tot een lege
file, de meeste data-files vooraan en de lege files meer ach
teraan op de diskette zullen voorkomen. Dit komt door het
comprimeren en het van voor af aan plaatsen van files. Ook het
aantal te verschuiven entries bij het plaatsen van een nieuwe,
zal dus gering zijn.

4.2.3 Plaats van de directory

De directory is ook een file; echter met op elke diskette een
vaste plaats en alleen toegankelijk voor het systeem (systeem
file). In het ontworpen filesysteem staat hij op de sectoren
met de aJessen 3 tot en met 7 (drive 1) of' de equivalente
adressen X'26A tot en met X'26F (drive 2).
Deze plaats is gekozen omdat bij normaal gebrujk de meeste
datafiles vooraan op een diskette staan; dit door het gehan~
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teerJ plaatsingsprincipe. Om tijd to besparen moot dan ook
de directory hier staan, omdat d~ kop zich het meest boven dtt
gedeelte van een diskette zal bevinden.

- - -

Dedir~ctb~y' kan in totaal 210 entries bevatten, inclusief de
'last entry'. Rij staat op 5 sectoren, elk met 42 entries.
Als er 200 entries in de directory staan geeft het systeem bij
het openen van een nieuwe file een foutmelding ('directory
vol'). De nog openstaande files, maximaal 10, kunnen dan nog
gesloten worden.

Als er nog vrije sectoren op de diskette aanwezig zijn, kun
nen P~s weer nieuwe files geplaatst worden als de vrije ruim
ten 9P de diskette'zijn gecomprimeerd tot een lege 'file.
Daarbij worden de verspreid liggende lege files samengevoegd
tot een grote lege file en aIle data files bij elkaar gescho
yen naar het voorste gedeelte van de diskette. Een aantal
entries van lege files verdwijnt hierbij, zodat er weer plaat
sen in de directory vrijkomen.

4.3 Ret kanaal

Ret begrip kanaal is misschien het best duidelijk te maken
aan de hand van een voorbeeld: het telefoneren. Als we willen
opbellen, kiezen we een telefoontoestel en draaien het nummer
van de gewenste abonne. Als de verbinding tot stand is gekomen,
kunnen we gaan praten of luisteren. Na afloop van het gesprek
leggen we de hoorn op het toestel en verbreken zodoende de
verbinding. Ret toestel en de verbing komen dan weer vrij voor
volgende gebruikers.
We behoeven ons in het geheel geen zorgen te maken hoe een
verbing tot stand komt.

In vergelijking met het bovenst~~nde ~ijn in het ontworpen
sys-ceem 8 verbindingskanalen beschikbaar. we moeten opgeven
met welke drive en welke file we een verbinding willen hebben
(vergelijk: net- en abonne-nummer draaien). Daarna zorgt het
filesysteem dat de verbinding tot stand komt. Mocht dit riiet
lukken dan wordt een foutcode gegenereerd, waaruit men kan
afleiden wat er is misgegaan. Voorbeelden hiervan zijn:
file is al open, filenaam onbekend.
Als de verbing tot stand is gekomen, kan er per sector gelezen
of geschreven worden, mits dit is toegestaan. Is dit laatste
niet het geval dan wordt ook weer een foutcode afgegeven.

Er zijn maximaal 10 kanalen beschikbaar:
8 voor de gebruiker, genummerd van 0 tot en met 7.
2 voor het systeem (A en B).

Elk kanaal heeft een eigen tabel waarin aIle gegevens staan,
die noodzakelijk zijn om de verbinding tot stand te brengen en
in stand te houden.
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De Zt~ ta bel beva t de volgcllde gegev ens:

-filenaam en -extensie
-lengte (bi~ nieuwe files: gereserveerde lengte)
~beginsector adres
-drive en entrynummer (vanaf dft nummer wordt de

naam gezocht bij een sluit-aktie)
-protectie
-sectornummer; dit geeft aan welke sector het laatst
, gelezen of beschreven is.
-aktuele teller; deze houdt bij nieuwe files de

werkelijke lengte bij. Bij pestaande files
staat ook hier de lengte.

De kanaaltabel wordt gevuld door het filesysteem gedeeltelijk
met gegevens die door de gebruiker worden verstrekt (filenaam
en -extensie, eventueel gereserveerde ruimte) en voor de rest
met gegevens die hij verkrijgt uit de directory van de des
betreffende diskette.
Voor de exacte indeling van de kanaaltabel wordt verwezen naar
hoofdstuk 7.1.1

In grotere eomputersystemen zlJn de kanalen automer en ont
lasten de processor geheel of gedeeltelijk van I/O opdrach
ten. Autonome kanalen werken bijvoorbeeld op basis van het
DMA principe of met een eigen processor. De kanalen, waar in
dit filesysteem gebruik van gemaakt wordt gemaakt, zijn volle
dig door de processor bestuurde (geprogrammeerde) kanalen. Het
disk-besturingsprogramma maakt namelijk ook gebruik van de
processor. De kanalen ontlasten de processor dus niet van de
I/O opdrachten.

4.4 Funktie van het filesysteem

In deze paragraaf wordt nog eens in het kort de werkwijze
van een filesysteem besproken, zoals het is uitgevoerd voor
deze microcomputer.

Bij het maken van een nieuwe file (OPNEW) wordt eerst gekeken
of de opgegeven naam en extensie niet al eens voorkomt in de
opgegeven directory en of er voldoende ruimte beschikbaar is.
We kunnen een bepaalde ruimte reserveren door een lengte op
te geven. Dan wordt gekeken of ergens nog een lege file is
van voldoende grootte. Dit gebeurt volgens de 'first fit'
methode, dat wil zeggen dat de eerste vrije ruimte waarin de
file past, wordt genomen. Dit is de snelste methode om een
file te plaatsen, zodat lange zoekakties naar passende ruimte
worden vermeden.
Als we geen bepaalde lengte willen reserveren, bijvoorbeeld
omdat we nog niet weten' hoeveel ruimte we nodig hebben, dan
geven we de lengte 0 Ope Dan wordt de helft van de grootste
vrije ruimte voor de file gereserveerd.
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Om toegang tot een bepaalde oude file te krijgen, moet men
deze eerst openen. Van deze file wordt dan aan de hand van de
naam en de extensie in de opgegeven directory (drive i of 2)
de juiste plaats en lengte opgezocht (OPOLD).

Na het openen kunhen sectoren van de file gelszen of beschre
ven worden (READ en WRITE) '. De sectorenzij n per file door
genummerd; beginne~d bij 1. Normaal gesproken-worden' de sec
toren ih sequentieele volgorde gelezen ofbeschreven~ Willen
we echter een bepaalde sector lezen of beschrijven dan kan
dit met behulp van de aktie SECN, waarbij als argument de
waarde van de eerstvolgende te behandelen sector moet worden
opgegeven. We kunnen op deze manier elke gewenste volgorde
van lezen en/of schrijven van sectoren bereiken.

Als we klaar zijn met een bepaalde file dan moeten we deze
weer sluiten (CLOSE). Dit op de eerste plaats om er voor te
zorgen dat een ander weer van deze file gebruik kan maken,
want men kan aIleen een gesloten file openen. Er kan dus maar
een gebruiker tegelijkertijd toegang habben tot een bepaalde
(geopende) file.
Bij een nieuw' gecreeerde file wordt bij het slui ten gekeken
wat de werkelijke lengte is. De lengte van de file wordt dan
hieraan gelijk gemaakt en de eventuele resterende lege sec
toren worden dan weer als lege file in de directory opgenomen.
Van oude bestaande file blijft de lenget onveranderd.

Naast het openen, lezen en schrijven en sluiten van files,
kunnen we ze ook nog cerwijderen (DELET). De ruimte komt dan
weer vrij als lege file. We kunnen een bepaalde file 'deleten'
maar ook aIle files met een bepaalde naam of extensie.

Vanuit elk programma kan men gebruik maken van het filesys
teem. Op deze wijze kan men gemakkelijk gebruik maken van de
diskettes om gegevens in te lezen of weg te schrijve~.

Een Efantal opdrachten'kunnen worden gegeven via het keyboard.
De keyboard-monitor maakt dan op dezelfde wijze als een pro
gramma gebruik van het filesysteem.

Naast de hierboven beschreven filehandling- akties is het
mogelijk gemaakt met een RUN opdracht een bepaalde file te
laten laden in het geheugen en uit te laten voeren. Hiermee
kan vanuit elk programma een ander programma worden opge
start. Alhoewel deze opdracht eigenlijk niet bij een file
systeem hoort, wordt hij hierna weI erbij behandeld.

De wlJze waarop men van het systeem gebruik kan maken, komt
in het volgende hoofdstuk uitgebreider aan de orde.
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4.5 Specificke operaL10s in het filesysteem

Er zijn een aantal veel gebruikte operaties in het filesys
teem aan te wijzen, die allen gebruik maken van een of meer
dere dataetrukturen die hiervoor behandeld zijn (zie ook
fig. 4.5/1).

4.5.1 Het lezen en schrijven (met behulp van een kanaal)

In de kan~altabel wordt gekeken of de file geert protektie
heeft, waardoor de aktie niet kan worden uitgevoerd en of
het opgegeven sectornummer juist is. Dit nummer mag, per
defenitie, niet kleiner dan 1 en niet groter dan de lengte
van de file (aantal sectoren) zijn.
Het lezen en schrijven van de sector zelf gebeurt met behulp
van de diskhandJer in ROM.
Bij een schrijfaktie wordt aan het einde de aktuele teller
bijgewerkt, indien dit noodzakelijk is. De aktuele teller
krijgt bij het openen van files een beginwaarde; bij oude
files is deze gelijk aan de filelengte, bij nieuwe gelijk
aan O. Bij elke schrijfaktie wordt gekontroleerd of het sec
tornummer kleiner is dan de aktuele teller. Als dit niet het
geval is, wordt de teller gelijk aan het sectornummer ge
maakt. Op deze ..wijze kan men de werkelijke' lengte, ook van
niet sequentieel geschreven files, bepalen. Dit bijwerken
van de teller vindt alleen plaats bij nieuwe files, want bij
oude files is het sectornummer altijd kleiner of gelijk aan
de teller (is gelijk aan de filelengte).

4.5.2 Het zoeken in de directory

Er kan zowel naar een filenaame als naar een bepeald" oor
merk gezocht worden. De zoekaktie kan worden gestart vanf
het begin van de directory, maar ook na elke entry. Er wordt
gezocht tot en met de last entry.
Het zoeken gaat op basis van het vergelijken van de eerste
4 woorden van de entry (neam en ext~nsie of oormerk) met een
opgegeven naam of oormerk.
Deze operatie maakt zelf gebruik van de diskhandler om de
directorysectoren te lezen.

Er kan gezocht worden naar:
- een opgegeven filenaam en -extensie

een opgegeven filenaam alleen
een opgegeven extensie alleen
een vrije ruimte met een bepaalde minimum lengte
de grootste vrije ruimte
de last entry
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4.5.3 Het openen van een file

Dez operatie wordt- g~start als de file-entry is gevondtn of,
bijni~uwe fil~s, als de entry irtde"directory is geplaatst.
De volge~de twee akties vinden plaats:

- dOe ontbrekende file-gegevens worden--In d-e tabel
van het tegelijkertijd g~op~nde kartaal-g~plaatst

(bijvoorbeeld lengte, beginsector adres en protec
tie ).

- een bepaald bit in de entry wordt geset als teken
dat de file open is.

4.5.4 Het sluiten van een file

De operatie kan op drie manieren verlopen. Dit hangt af van
de waarde van de aktuele teller in de kanaaltabel.
De waarde kan zijn:

0: de file is niet gebruikt en dan wordt de filenaam
weer uit de directory verwijderd.

gelijk aan de filelengte: het 'open-bit' in de entry
wordt gereset.

kleiner dan" de filelengte: d~ werkelijke lengte wordt
berekend. Deze is gelijk aan het hoogste nummer
van de beSchreven sectoren. De resterende gere
serveerde, maar niet gebruikte, sectoren worden
weer als lege file in de directory opgenomen.

4.5.5 Het plaatsen van een file door middel van een entry
in de directory

! Van een datafile

De operatie kan dan op twee manieren verlopen:

-Als een precies passende vrije ruimte is gevonden,
wordt de filenaam en extensie op de plaats van het
vrije ruimte-oormerk in de entry ingevuld.

-Als de vrije ruimte te groot~is, wordt deze eerst zo
gesplitst, dat er een passende vrije ruimte ontataat,
waarin de file geplaatst·: kan worden. In de entry
hiervan worden de filegegevens ingevuld. De reste
rende vrije ruimte komt met een nieuwe entry in de
directory.

B Van een lege file

Bij deze operatie wordt allereerst gekeken of de volgende
of voorgaande file leeg is.
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Er zijn drie mogelijkheden:

-voorgaande en volgende file zijn" data~files:

. - - ..' 'Tege file"k±'ijgt een eigen entry.
-¥cprgaahde' of volgende file-is leeg:

. vrije ruimte wordt bij de lege file g.evoegd.
-voorgaande en volgende file zijn beide Ieeg:

de files worden samengevoegd tot een grotere.
Hierbij verdwijnt een entry.

4.5.6 Het verwijderen van een datafile uit de directory

Hierbij wordt in de entry van de file het speciale oormerk
van lege file geplaatst. Daarna wordt gekeken of deze vrije
ruimte niet bij een voorgaande of volgende lege file gevoegd
kan worden (zie 4.5.5). Als dit lukt verdwijnt in ieder geval
deze entry.

4.5.7 Het plaatsen en verwijderen van een entry

Dit gebeurt door middel van een schuifaktie. Bij het plaatsen
worden aIle entries vanaf de last entry tot een gegeven entry
een plaats opgeschoven, zodat er een plaats vrijkomt.

Bij het verwijderen gebeurt het omgekeerde; vanaf de last
entry worden aIle entries tot de te verwijderen entry een
pleats teruggeschoven.

4.5.8 Het uitvoeren van een programmafile

Dit gebeurt met behulp van het filesysteem en de disk
bootstraploader in de volgende fases:

a) Open de uit te voeren (bestaande) file.
b) Kijk of de file gelezen mag worden.
c) Indien dit is toegestaan, noteer dan het beginsector ad~es

en sluit de file.
d) Laad en start het progra:mna met behulp van de diskboots

traploader. Hierbij moet het adrss van de eerste sector
als beginadres van het programma worden opgegeven.

4.5.9 Check input-gegevens

Met deze operatie worden de noodzakelijke gegevens zoals
naam, extensie en eventuele lengte op aanwezigheid en even
tuele (syntaktische) fouten gecontroleerd.
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~ RUN 1 )Aanroep
~ , . gebruik

Operatle, OPNEW OPOLD CLOSE DELET READ WRITE diskhandler
CHECK input K K K

ZOEK naam D D D D L
,ZOEK ruimte D L

,OP.EN file K+D K+D L+S
SLUIT file K+D 1+8

Plaats naam D L+8
Plaats ruimte D ' ) D L+8
V '"d I D " ) D L+8erwlJ er naam

Lees sector K+F L
8chr:ijf sector K+F 8

l

Verklaring:

K,D en F geven de gebruikte data-strukturen aan:
K = kanaal, D = directory, F = file.

1) Het RUN-commando maakt verder gebruik van de diskbootstrap
laoder.

') De resterende ruimte.
II) Als de filelengte = O.

Fig 4.5/1 Ret gebruik van de verschillende operaties bij de
verchillende aanroepen.
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5 De beschrijving van de verschillende systeemfunkties
en hun aanroepmogeli,1 kheden.

Het filesysteem heeft twee toegangsmogelijkheden:

-Vanuit een programma met behulp van globals.
De aanroep geschied dan op dezelfde wijze als het sprin
gen naar een subroutine (JSR).

-Via het keyboard van de teletype (of display), waarmee
een aantal commando's kunnen worden ingetypt.

In dit hoofdstuk zal de eerste aanroepmogelijkheid worden
behandeld; in het volgende komt de andere aanroepmogelijkheid,
met de keyboard-monitor, aan de orde.

Hieronder zijn een aantal in dit hoofdstuk veel gebruikte
termen in het kortsamengevat. Voor uitgebreidere gegevens
wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.

Kanaalnummer:
Dit is het nummer van het kanaal,dat gebruikt wordt voor
de filehandling-aktie' (het op~rten, lezen, schrijven, en
sluiten van een file). De gebruiker he eft maximaal 8 ka
nalen tot zijn beschikking, genummerd vah 0 tot en met 7.
Bij teletype-coirlmartd6's behoeft .seen kartaalnummer te worden
opgegeven; in dat geval wordt kanaal 0 gebruikt.

Drivenummer:
Di t is het nummer van de drive, waarin' zich de diskette
bevindt, waarop de gezochte file staat.
De linker drive heeft het nummer 1 (sectors X'O tot en met
X'267); de rechter drive 2 (sectors X'268 tot en met X'4CF).
Ook hier geldt dat bij teletype-commando's geen nummer be
hoeft te worden opgegeven. In dat geval of 81s het cijfer
anders dan 1 of 2 is V'lordt automatisch drive 1 gekozen.
Het teken ' , wordt gebruikt voor 'drive'.

(File)naam:
De voorwaarden waaraan deze moet voldoen staan beschreven
in hoofdstuk 4.1.1 • AIleen in de aangegeven gevallen mag
de naam bestaan uit een ster (I:X'2A).
Om aan te geven dat de naam is afgelopen moet deze altijd
afgesloten worden 'met een punt (.:X'2E).

(File)extensie:
Hiervoor gelden de zelfde syntaktische regels als voor
een naam (zie hfat 4.1.1).
De extensie'moet, bij. een aanroep vanuit een programma,
afgesloten worden met een komma ( ':X' 2C).
Als de extensie wordt weggelaten ~.,) of gelijk aan 2
spaties is, dan worden de letters 'MP' als extensie inge
vuld (MF: main program/uitvoerbaar programma).
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(File)lengte:
Ret Bantal; sectoren dat de file omvat; dit is altijd
groter dan O.
Bij net openen van een nieuwe file-kan de-verwachte leng
te- 'worden opgegeven ala een hexadecitnaal getal yen maxi
maal 2 cijfers.·AIs-dit niet gebeurt,' wordt de helft van
de grootste vrije ruimte gereserveerd.

5.1 Toegang via globals

Als in een programma een aanroEp van een systeemroutine
wordt gebruikt, dan kan dit aIleen via een global. Dat wil
zeggen dat de aanroep in het begin van het programma moet
worden vermeld als globale variabele. Dit gaat als voIgt:

.GLOBL aanroep1, aanroep2, enzovoort.

Elke aanroep moet op deze wijze eenmaal worden gedeclareerd.
De loader zorftt dan dat de juiste beginadressen van de routi
nes worden ingevuld.
Aangezien dit meestal gaat met behulp van een pointer in de
base sector (page 0), kan het in bepaalde gevallen beter zijn
de aanroep indirekt te maaken om deze pointer te vermijden.
Meer hierover in hoofdstuk 5.5 Ret uitvoeren van een program
ma.

Een indirekte aanroep gaat als voIgt:

JSR $label

$label: .WORD aanroep

Rierbij blijft de global hetzelfde als hierboven beschreven.
Voor de duidelijkfleicl kah de label het beste gelijk gemaakt
worden aan 0e eerste) vier letters van de aanroep.

Als voorbeeld:

-direkte aanroep:
.GLOBL WRITE1

JSR WRITE1

-indirekte aanroep:
.GLOBL WRITE1

~TSR

$WRT1: •WORD

..
$WHT1

vmITE1
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Bij sommige aanroepen moeten een aantal gegevens, zoals
drivenumrrier, -naam en extensie worden opgegeven. Het adres
van deplaats waar dez€ gegevens staan moet geplaatst worden
op de volgertd-e geheugenplaats, onmiddelllijk na de-aanroep.
De gegeve-s· staan al t ij d in ASCII en ku.ririeh zich bv-s,ral elders
in het geheugen bevinden, echter weI aaneensluitend.

De twee volgende plaatsen, dus na de aanroep en eventueel
na het adres van de gegevens zijn bestemd als terugkeerplaat
sen. De eerste voor als er iets fout is gegaanj de registers
o en eventueel 1 en 2 bevatten dan bepaalde waardes, die, )met
behulp J~~ ~e routine ERROR, voor de juiste foutmelding op
de teletype (display) kunnen ~orgen (zie hfst 5.7).
Tenzij anders in de beschrijving is vermeld, geeft de
routine zelf geen foutmelding!
De tweede plaats is bestemd voor de terugkeer als alles
normaal is verlopen.

Gebruik van de registers

AIle aan te roepen routines gebruiken aIle registers. Het is
dus zaak voor de programmeur eventueel zelf de registers van
te voren te redden. De stack wordt twee plaatsen diep ge
bruikt alvorens hij wordt gered.

Bij elke aanroep via een global moet het kansal- ell het dive
nummer opgegeven worden. Om er zeker van te zijn dat een ka
naal vrij is en te gebruiken is, kan, inp18ats van een nummer,
de Jetter X opgegeven worden. In dat geval zal het laatst ge
sloten user-kanaal worden gekozen. In het begin van een pro
gramma zal dit meestal dat kanaal zijn, waarmee het program
ma geladen en gestart is (RUNk).

NB. Het spreekt voor zich dat ook het X-kanaal slechts een
keer tegelijk geopend kan worden.

5.2 Het openen van een file (OPOLDk, OPNEWk)

Een bestaande, oude file eneeh nieuwe file (=nog zonder data)
kunnen worden geopend. Hiervoor zijn twee verschillende rou
tines. Beiden werken in het begin op identieke wijze. Eerst
controleren beiden of aIle noodzakelijke input gegevens aan
wezig zijn, met behulp van de subroutine CHECK. Daarna wordt
het opgegeven kanaal geopend, met de nodige controles op on
der andere synt~xfouten. Dit gebeurt met de subroutine KANAL.

Bestaande files worden daarna geopend met behulp van de rou
tine OPOLD, als zij in de opgegeven directory aanwezig zijn.
Bij nieuwe files wordt eerst gekeken of de naam in de direc
tory al voorkomt. Is dit niet het geval dan wordt de file
naam in de directory geplaatst, als er tenminste nog ruimte
op de diskette en in de directory is. Dit alles gebeurt met
behulp van de routine OPNEW.
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Als er bijhet opene iets fout gaat, blijft de file gesloten
en het kanaal vrij. Een geopende file moet altijd ne afloop
van het gebruik gesloten worden. Een file kan slechts door
een gebruiker tegelijk geopend worden en aIleen via een vrij
kanaal. .

5.2.1 Het openen van een bestaande file (OPOLDk)

1) Werkwijze

In de sub~outine OPOLD wordt eerst gekeken- of de- file-entry
in de directory van de opgegeven diskette aartwezig is, Is dit
het geval dan worden de gegevens van de file, mits deze niet
al open is, in de tabel van het kanaal ingevuld.
Dit ~ijn:

-de lengte en het adres van de eerste sector.
-het drive- en het entrynummer; dit is nodig voor het

sneller kunnen sluiten van de file bij de
CLOSE-aktie.

-de fileprotectie.
~de aktuele teller wordt gelijk aa~ de lengte van de

file gemaakt.

2) De aanroep:

JSR OPOLDk
.WORD NAAM
. ..... ..... ;hier terugkeer bij een fout .

;hier normale terugkeer

NAAM: .ASCII 'd:naam.extensie, ,

Hierbij staat k voor het
d voor het
naam.extensie,

De leestekens (punt, kornrna en
gegeven worden.

kanaalnurnrner
drivenurnrner

voor de filenaam
dubbele punt) moeten

en extensie
altijd

3) Mogelijke globals zijn:

OPOLDO, OPOLD1, OPOLD2, OPOLD3, OPOLD4, OPOLD5, OPOLD6,
OPOLD7, OPOLDX.
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5.2.2 Ret openen van een nieuwe file (OFNEWk)

1) Werkwijze

In de',~oQtina-OPNEW wordt eerst gekeken of de filena~m in
de directory van deopgegeven diskette al vOOrkomt. --Is di t
niet h'et geval dan kan de file onder deze naam geplaa-tl!t
worden. " "
Als een langte, groter dan 0 opgegeven is, dan wordt deze
ruimte voor de file gereserveerd volgens de first-fit
methode: op de eerste plaats waar voldoend vrije ruimte is,
wordt de file geplRatst.
Is er geen lengte opgegeven of is de lengte geli~k QRn 0,
dan wordt de grootRte vri~p. rllimte gp.zocht An oe helft ervan
gereserveerd vonr de file:

De kanaaltabel wordt daarna bijgewerkt met he~ invullen van
de vo]gende gegevens:

-het adres van de eerste sector
-de gereserveerde lengte
-het drive- en entrynummer, voor het snel terug kurmen

van de entry bij de CLOSE-aktie
-de aktuele teller wordt 0 gemaakt

2) De aanroep:

JSR
". WORn:........

OPNEWk
NAAM

;hier terugkeer bij een fout
;hier normale ter~gkeer

NAAM: .ASCII 'd:naam.extensie,lengte'

Hierbij staat k voor het kanaalnummer
d voor het drivenummer
naam.extensie, voor de filenaam en extensie
lengte voor de te reserveren fileruimte

De lengte is een hexadecimaal getal van maxi-maal 2 cijfers.
Indien geen bepaalde lengte moet worden gereserveerd, kan
het beste de lengte 0 opgegeven worden. In dat geval wordt de
helft van de grootste vrije ruimte gereserveerd.

NB. Het is niet mogelijk om meer sectoren te lezen of schrij
yen dan het gereserveerde aantal. AlE dit toch wordt ge
probeerd voIgt een foutterugkeer.

3) Globals:

OPNEWO tot en met OPNEW7 en OPNEWX.
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5.2.3 Speciale manier van openen van files

Voor de bestaande editor, assembler en diskloader is een
aparte manier van "openen gemaakt. Hierbij moet via de tele
type worden ingetypt welke file geopend moet worden.

Bij een fdut--Wd~dt in dit geval ook een foutmelding meteen
uitgeprint Waarha ophieuw naar de filenaam wordt gevraagd.
Er is dus oak geen terugkeer bij een fout. AIleen een bij
zondere terugkeer, bij een cohtrol/Q aan het begin van een
regel en een normale terugkeer. De bijzondere terugkeer
heeft in bijna aIle gevallen het afbreken van de open-aktie
tot gevolg.

Er kunnen met deze speciale manier van openen 3 files geopend
worden:

~een Input-file:
Dit kan aIleen een bestaande file zijn die gelezen
moet worden.

-een Output-file:
Dit kan een oude of een nieuwe file zijn, waarnaar
aIleen geschreven kan worden.

-een File of Tempory-file:
Dit kan een bestaande of een nieuwe file zijn, die
zowel gelezen als beschreven kan worden.

Aangezien het kanaalnummer dat bij het openen van de file
is opgegeven, onthouden wordt, kan hooguit een input-, een
output- en een (tempory)-file tegelijkertijd geopend zijn.

Het openen van de file verloopt, nadat de input door middel
van de routine FORMAT op het juiste formaat is gebracht, op
dezelfde wijze als hiervoor behandeld, via OPOLDk bij een
oude file of via OPNEWk bij een nieuwe file.

Bij normale terugkeer staat in register 0 het adres van de
eerste en in register het adres van de laatste sector van
de file, terwijl register 2 het beginadres van de tabel,
behorend bij het geopende kanaal, bevat.
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Bij het openen van een oude, bestaande file moeten de volgen
de gegevens worden ingetypt:

OLDk Id:n~am.extensie

OLD :geeft aan dat het gaat om eert' bestaande file
dit kan ook weggelaten worden.

k :is het kanaalnummer; als het niet wordt op-
gegeven, wordt de waarde 0 aangenomen.
De letter 'X' kan hier niet gebruikt worden.

*d :drivenummer; dit mag, als het gaat om drive 1,
worden weggelaten.

naam.extensie
:spreken voor zich.

De dubbele punt en de punt moeten altijd getypt worden.

Ret openen van een nieuwe file gaat op bijna identieke wijze.
Ret kommando is dan:

NEWk fd:naam.extensie,lengte

NEW :geeft aan dat het gaat om een nieuwe file en
moet altijd getypt worden.

Voor de rest gelden dezelfde regels als bij h7t openen
van een bestaande file, zoals hierboven beschreven.

lengte :als een bepaalde lengte voor de nieuwe file
moet worden gereser~eerd, kan dit worden
opgegeven als een hexadecimaal getal van
maximaal 2 cijfers. Is de ruimte die nodig is,
niet bekend, dan kan de komma plus de lengte
achterwege blijven. In dit gaval wordt dan
weer de helft van de grootste vrije ruimte

voor de file gereserveerd.

De aanroepen:

-Input file:
JSR............

INFIL
;hier control/Q terugkeer.
;hier normale terugkeer.

Daarna voIgt op de teletype (display)

INPUT FILE:

Rierna moeten de gegevens van de oude file ingetypt worden.
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-Output file:
JSR .

. ... .. . . .......
OUTFIL

;hier control/Q terugkeer .
;hier normale terugkeer •

De responsie op de teletype is dan:

OUTPUT FILE:

Nu kunnen de gegevens van een oude of een nieuwe file op de
juiste wijze worden opgegeven.

-Tempory file of file:

Deze twee files werken met hetzelfde programmaonderdeel, aI
leen de responsie op de teletype is verschillend. In het eer
ste geval 'tempory file' en in het andere 'file'. Daarom kan
er slechts een file geopend worden op deze wijze: of als een
tempory file of als een file.
In het vervolg wordt gesproken over een (tempory) file.

Aanroepen:

Tempory file:
JSR·.....·.....

TEMFIL
;hier terugkeer bij een contr/Q.
;hier normale terugkeer.

Teletype: TEMPORY FILE:

File:
JSR·.....·.....

Teletype: FILE:

FILE
;hier contol/Q terugkeer.
;hier normale terugkeer.

Hierna kan in beide gevallen de gegevens van een oude of een
nieuwe file ingetypt worden.

Globale variabelen:
INFIL, OUTFIL, TEMFIL, FILE.
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5.3 Ret lezen en schrijven van files

AIleen geopende files kunnen worden gelezen of beschreven.
De gegevens·v6o~-deze akties· staan ih de tatel V~n het, gelijk
met de file, geopende kanaal. Ret lezen en schrijven gebeurt
per sector; deze bevat 256 woorden.

Wordt na het openen een lees- of schrijfopdracht gegeven, dan
wordt automatisch de eerste sector genomen; daarna steeds de
volgende. Als een bepaalde sector van de file gelezen of be
schreven moet worden, dan kan dit door eerst het juiste sec
tornummer in de kanaaltabel te plaatsen met behulp van de
routine SECNk. bij de eerstvolgende lees/schrijf opdracht
wordt dan de opgegeven sector gelezen of geschreven en daarna,
bij de volgende opdracht, weer de daaropvolgende enzovoorts.

Een aktie uitvoeren op een sector die niet tot de file be
hoort, kan niet.

Ret kanaalnummer is gelijk aan het nummer waarmee de file
geopend werd. Als in plaats van een kanaalnummer de letter
'X' werd gebruikt, moet die ook nu weer gegeven worden. De
letters 'A' en fB' in plaats van een cijfer, zijn bestemd
voor een aktie via een systeemkanaal en niet bestemd voor
een gebruiker.

5.3.1 Ret lezen van een sector (READk)

AIleen files die geen leesprotectie hebben, kunnen worden
gelezen.
Bij de aanroep bevat register 0 het beginadres, vanwaar de
sector in het geheugen moet worden ingelezen.

Aanroep:
JSR............
k

READk
;hier terugkeer bij een fout •
;hier normale terugkeer.

, :het kanaalnummer.

De subroutine maakt, na aIle controles van protectie etcetera,
gebruik van de subroutine LDISEC om de sector te lezen.

Jlobals, die mogelijk zijn:
READO tot en met READ?, READX; voor het systeem READA en READB.
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5.3.2 Ret beschrijven van een sector (WRITEk)

AIleen' een file zonder een schrijfprotectie kan beschreven
worden.
Als een sector beschreven is, wordt daarna bij een nieuwe
file, de aktuele teller bijgewerkt, als dit nodig is. Dat
wil zeggen: hij krijgt de waarde gelijk aan het hoogste
sectornummer.
Bij de aanroep moet register 0 het adres bevatten van het
eerste van de 256 achtereenvolgende, weg te schrijven geheu
genplaatsen.

Aanroep:
JSR

, '·.....·.....
k

WRITEk
;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

:het kanaalnummer.

De routine maakt, na aIle controles, gebrUik van de subrou
tine SDISEC om een sector te schrijven.

Mogelijke elobals zijn:
WRITEo tot en met WRITE?, WRITEX; voor het systeem WRITEA
en WRITEB.

5.3.3 Ret veranderen van een sectornummer (SECNk)

Als het sectornummer moet worden, moet het nieuwe nummer
voor de aanroep in register 1 staan. Dit nummer moet groter
dan 0 en niet groter dan de lengte van de file zijn.

Aanroep:
JSR·.....
k

SECNk
;hier terugkeer

:het kanaalnummer

Globals die mogelijk zlJn:
SECNO tot en met SECN?, SECNX; voor het systeem SECNA en SECNB.



Deze files worden op dezelfde wlJze als een normale file be
handeld, aIleen-de aanroep is iets anders.
Ala bij de aanroep register 1 een positief getal bevat, wordt
dit opgevat als het adres van de sector, die gelezen of be
schreven ~oet worden. Is de waarde negatief (bit 15 is 1)
dan wordt, evenals bij de andere file-akties (zie hiervoor),
de aktie,uitgevoerd op de eerst volgende sector. Een routine
SECNk bestaat niet direkt voor di t type files, '."'el als het
kanaalnummer bekend is.

Register 0 bevat bij aanroep weer het adres van de eerste van
de 256 te lezen of weg te schrijven geheugenplaatsen.

Aanroepen:
-Lees een sector van de inputfile

JSR READI·. ....·..... ;hier terugkeer na foutmelding.
;hier normale terugkeer

-Beschrijf een sector van de outputfile
JSR WRITEO
·.....·. .... ;hier terugkeer na foutmelding.

;hier normale terugkeer.

-Lees een sector van de (tempory) file
JSR READF
·.....·..... ;hier terugkeer na foutmelding.

;hier normale terugkeer.

-Beschrijf een sector van de (tempory) file
JSR WRITEF·.....·..... ;hier terugkeer na foutmelding.

;hier normale terugkeer.

In tegenstelling tot de andere lees- en schrijfakties, geven
deze routines wel, bij een fout, zelf een melding op de tele
type. Dit gebeurt met behulp van de routine ERROR. Na deze
melding wordt de aktie afgebroken. Er wordt dan op de aangege
yen plaats in het hoofdprogramma teruggekeerd.
Bij de assembler, editor en diskloader worden.-ma zo 'n fout
melding, alle files gesloten en het uitvoeren van het opgege
yen kommando gestaakt. Er wordt dan opnieuw naar een nieuw
kommando gevraagd.
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5.4 Het sluiten van een file (OLOSEk)

Elke geopende file moet, na afloop van aIle lees- en schrijf
akties, gesloten worden. nit moet altijd gebeuren, dus ook
als er door een fout een lees- of schrijfopdracht niet verder
kan worden uitgevoerd.
Bij het sluiten van een file wordt tegelijkertijd ook het
gebruikte kanaal gesloten en vrijgegeven.

Werkwijze

Bij het sluiten van een oude file, waarvan dus de aktuele
teller gelijk is aan de lengte van de file, wordt aIleen de
file gesloten en het kanaal vrijgemaakt.
Bij het sluiten van een nieuwe file wordt gekeken of het
gebruikte aantal sectoren gelijk is aan het gereserveerde.
Tijdens het beschrijven van nieuwe files "onthoudt" de
aktuele teller het hoogste sectornummer. In de sluitings
aktie wordt gekeken of de waarde van de teller gelijk is aan
de lengte van de, ~ij het openen, gereserveerde ruimte.

Is er ruimte over, dan wordt daar een lege file van gemaakt.
Als er op deze manier twee opeenvolgende lege files onstaan,
dan worden deze samengevoegd. Anders wordt de file, als nieuwe
lege file en vrije ruimte in de directory opgenomen.

~iles met een lengte 0 nemen aIleen extra ruimte in in de
directory en worden daarom gewist. Een nieuwe file, die niet
beschreven wordt en zodoende ongebruikt is (aktuele teller = 0)
wordt daarom ook verwijderd.

Als bij het sluiten een fout optreedt, kan het zlJn dat de
file niet gesloten wordt. Dit is afhankelijk van de soort fout.
De file kan dan met een speciale procedure in het programma
SERVIO.MP gesloten worden (zie Appendix B).

5.4.1 De normale aanroep

De normale aanroep voor het sluiten van een file is:

JSR OLOSEk...... ;Hier terugkeer bij een fout....... ;Hier normale terugkeer.

k het kanaal nurnmer of de letter X; aIleen voor het
systeem de letters A of B.



5.4.2 De nanroepeY1 voor he.!_sluiten_van de speciale filel3

Voor de input-, output-, en (tempory) file gelden soort
gelijke aanroepen, aIleen wordt bij een fout, deze recht
streeks op de teletype gemeld. Een uitzondering hierop
vormt de foutmelding "kanaal gesloten"; dit wordt niet als
echte fout gezien, er voIgt dus geen melding en er wordt
normaal teruggekeerd.

De aanroepen zijn als voIgt:

-de inputfile: JSR·.....
·.....

CLOSEI
;hier terugkeer
nn foutmelding

;hier normale
terugkeer

-de outputfile: JSR·.....
·.....

CLOSEO
;hier terugkeer
na foutmelding

;hier normale
terugkeer

-de (tempory)-file: JSR·.....
·.....

CLOSEF
;hier terugkeer
na foutmelding

;hier normale
terugkeer

CLOSAL
;hier normale
terugkeer

In dit laatste geval wo~dt na een foutmelding gestopt (HALT
toestand). Bij het indrukken van de RUN-knop op het frontpa
neel wordt dan de sluitaktie voortgezet. Ze doorloopt achter
eenvolgens de routines CLOSEI, CLOSEO en CLOSEF. Er kunnen
zodoende maximaal 3 HALT's voorkomen. Deze laatste sluit
procedure wordt gebruikt bij o.a. de assembler.

-aIle bovengenoemde files:
JSR

Bij een terugkeer naar het Systeem (JMP SYSTEM) worden aIle
nog geopende kanalen, plus de bijbehorende geopende files,
gesloten.

Globals die mogelijk zijn:
CLOSEO tot en met CLOSE?
CLOSEX, CLOSEI, CLOSEO, CLOSEF en CLOSAL.
Voor het systeem: CLOSEA en CLOSEB.
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5.5 ~yerwijderen van e~n file (DELETk)

Een file kan worden verwijderd. Dit gebeurt door zlJn naam
in de directory te wissen en de vrijgekomen ruimte als vrije,
lege file in de directory op te nemen. AJe twee vrije files
achterelkaar staan, worden ze samangevoegd. Op deze wijze
worden de vrije ruimtes een geheel en wordt versnippering
voorkomen.

De sectoren waarop de file staat, blijven bij de 'delete'
aktie zelf ongewijzigd.

N].'. Mocht een file perongeluk verwi j derd zi jn, dan kan met
behulp van het programma SERVIC.MP de filenaam weer in
de directory gezet worden. Voor meer hierover zie Appen
dix B

Als in plaats van de filenaam of de extensie een ster (*)
gegeven wordt, betekent dit dat alJe files met de gegeven
naam (naam.~) of de gegeven extensie (~.extensie) verwijderd
worden uit de opgeven directory. AIle files worden 'deleted'
als zowel de naam als de extensie een ster z1jn (~.x).

Uitzonderingen hierop zijn die files, die geopend zijn of
die een protektie hebbenj die kunnen nooit verwijderd worden.
Als dit toch wordt geprobeerd voIgt een foutterugkeer, behal
ve bij een delete aktie van meerdere files (tter-aktie). In
dit laatste geval worden de eerdergenoemde files overgeslagen.

Het kanaal, dat bij deze routine wordt gebruikt, moet vrlJ
zijn en w0~dt na afloop weer vrijgemaaktj ook bij een fout
terugkeer.

De aanroep:
JSR
•WORD............

DELETk
NAAM

;hier terugkeer bij een fout
;hier normale terugkeer

NAAM:

Hier staat

.ASCII 'd:naam.ext,,

k voor kanaalnummer
d voor drivenummer
naam.ext, voor filenaamen -extensie

Zowel op de plaats van de naam als van de extensie kan een
ster (I) geplaatst woorden.

Mogelijke globals zijn: DELETO tot en met DELET7 en DELETX
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4.6

Ret uitvoeren van een programma (RUNkl

Een bepaalde file kan een programma bevatten. Dat kan alleen
als de file een outputfile van de diskloader (DSCLDR.MP of
DL.MP) is geweest. Alleen zo'n file kan worden uitgevoerd met
behulp van de RUNk aanroep. Ret is wel mogelijk, dat men
een file, welke geen programma bevat, probeert te laten uit
voerenmet deze aanroep. De processor komt dan in een niet
nader te definieren proces terecht en zal in de meest geval
len uiteindelijk in de 'HALT'-toestand belanden.
Men krijgt in dit geval ook geen fo~tmelding of foutterug
keer! Het hele systeem moet dan ook weer opnieuw opgestart
worden.

NE. Alle systeemprogramma's op de Masterdiskette met de ex
tensie 'MP' zijn uitvoerbaar. Voorbeelden zijn EDIT16.MP
of ED.MP (editor) IMPASM.MP of AS.MP (assembler) en
DSCLDR.MP of DL.MP (loader).

5.6.1 Ret einde van een programma

Nadat een programma is uitgevoerd, kan het op twee manieren
be€indigd worden:

-terugspringen, rechtst~eeks, naar het System-programma met
JMP SYSTEM, waarbij SYSTEMeen globale variabele is. In
dit geval worden alle nog openstaande filesgesloten en de
kanalen weer vrijgemaakt. Ook de stack wordt schoongeveegd.

-terugspringen, via de stack, naar de ~anvrager met RTS of
of RTS 1 waarbij moet worden aangehouden dat
RTS een terugkeer is bij een fout, waarbij de re-

gisters de foutcode bevatten.
RTS 1 een normale terugkeer is.

Als een van deze beide opdrachten (RTS of RTS1) op het
eind van een programma wordt gegeven,. wordt er teruggespron
gen naar het aanvragende programma en wel naar respektieve
lijk de tweede en derde plaats na de aanroep (zie ook 5.6.3;.

Ret voordeel van het terugspringen vii de stack is, dat
het programma zowel vanuit een ander programma, als een
soort subroutine, als vanuit het Systeem-programma via het
RUN-kommando kan worden uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 6.1.1).
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Algemene opmerkingen bij het gebruik van de
RUN-aanroep

Men moet er voor zorgen dat dezelfde geheugenplaatsen, vooral
die in de basesector, niet door twee programma's tegelijker
tijd worden gebruikt. Daarbij moet vooral gelet worden op die
geheugenplaatsen waar de pointers komen te staan, die de
loader genereert voor de sprongen naar systeem-routines.

Ret aantal pointers hangt af van het aantal direkte aan
roepen van de verschillende routines. De pointers worden.
geplaatst vanaf geheugenplaats X'FF en lager. am ze te ver
mijden kan men in plaats van direkte, indirekte aanroepen
maken, zoals ook al in hoofdstuk 4.1 wordt beschreven.

Er moet op gelet worden, dat een programma dat uitgevoerd
wordt een ander in het geheugen, dat bewaard moet blijven,
niet overschrijft.

Ret nesten is toegestaan, ml~S niet meer als 5 diep en als
met bovenstaande twee punten rekenine wordt gehonden. Bij
elke nesting worden twee stackplnntsen gebruikt.

Ret recursief aanroepen van een programma is niet mogelijk,
omdat dan het oude aanroepende programma wordt overschreven.

De aanroep:
JSR
.WORD............

RUNk
NAAM

;hier terugkeer bij RTS (fout)
;hier terugkeer bij RTS 1

(normaal)

NAAM: .ASCII 'd:naam.extensie,'

Rier staat
k voor kanaalnummer
d voor drive-nummer
naarn.extensie, voor filenaam en -extensie.

De leestekens dubbelepunt, punt en komma moeten altijd gege~

ven worden.
Een file met een leesprotectie kan nooit worden uitgevoerd.
Ret kanaal dat bij het uitvoeren wordt geopend, wordt ook
weer gesloten.

Globals die mogelijk zijn:

RUNO tot en met RUN? en RUNX
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5.7 De foutmelding (ERROR)

Met uitzondering van de speciale routines t) geeft geen
enkele routine zelf een foutmelding op de teletype. Als in
een routine een fout wordt geconstateerd, dan wordt de op
dracht niet verder uitgevoerd. Er wordt dan teruggekeerd
naar het aanvragende programma (terugkeer bij een fout),
waarbij de registers een bepaalde code bevatten waaruit de
soort fout kan worden afgeleid.

Met behulp van de routine ERROR kan deze foutcode omgezet
worden in een foutmelding op de teletype. Ret melden gebeurt
dus niet rechtstreeks, maar door het aanroepen van een aparte
routine. Ret voordeel hiervan is dat men zelf in het program
ma kan bepalen of een fout belangrijk genoeg is om een melding
te laten geven. Aan de hand van de foutcode kan ook gepro
beerd worden een fout te herstellen in het programma zelf.

Werking:
Bij een terugkeer door een fout bevat register 0 een code,
die aangeeft wat voor soort fout gemaakt is. Register 1 kan
in sommige gevallen ook een bepaalde betekenis hebben, zoals
het sectoradres of het drivenummer. In register 2 staat het
adres van de .plaats waar de filenaam staat,. waarop de fout
melding betrekking heeft, als de melding tenminste op een
file slaat.

Op de volgende bladzijden staat een lijst met aIle mogelijke
foutmeldingen, waarbij ook staat aangegeven, welke waarde
register a heeft en wat de mogelijke oorzaak kan zijn.

t) Speciale routines zijn:
-FILE, INFIL~ OUTFIL en TEMFIL
-READI, READF, WRITEOen WRITEF
-CLOSEI, CLOSO, CLOSEF en CLOSAL.

E



Melding: Oorzaak:

o DISC SECT <sectoradres> Fout bij lees of schrijf-
aktie. Adres geeft aan bij wel
sector; als het adres X'3 wf
X'26B is, kan de diskette op
reap. drive 1 of drive 2 niet
aanwezig zijn of verkeerd erin
zitten. Ret sectoradres staat
in register 1.

1 SNTX:KAN NUMMER? Ret kanaalnummer is niet opge
geven of onjuist gegeven.

2 SNTX:EXTEN Syntaxfout of komma vergeten
na extensie

SNTX:NAAM3 Syntaxfout of punt vergeten
na naam.

4 SECNUM<l Sectornurnmer is kleiner dan 1.
(Poging om buiten de file te
lezen).

5 SNTX:GETAL Getal bestaat niet uit het
jUiste aantal (~exadecimale)
cijfers of bevat andere karak
ters dan (hex) cijfers.

6 DRIVE? Drivenummer is niet opgegeven
of dubbele punt (:) is vergeten.

7 PASSWORD Verkeerd password opgegeven.

Melding 8 tot en met 17 wordt voorafgegaan door de naamvan"
de file, waarop de melding slaat.

8 NAAM ONBEKEND Naam van de file is onbekend.

9 NAAM DUBBEL Naam van de file komt reeds voor.

10 (AL) OPEN De file is (al) open. Alleen
een gesloten file kan geopend
worden. Akties zoals het verwij
deren, uitvoeren en het een
nieuwe naam geven van een file
kunnen alleen op een gesloten
file uitgevoerd worden.

11 RUIMTE TE KLEIN Aantal sectoren van de file
is te klein om alle data in weg
te schrijven.

12 WRITE PROTECT File heeft een schrijfprotectie
en kan niet beschreven worden.

13 END OF FILE D~ opgegeven sector behoort
njet tot de file; seJtornummer
is groter dan de filelengte.
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25 SYSTEM

24 ONBEKEND

21 KAN k NIET VRY

20 DIRECTORY:ltd VOL

File heeft een leesprotectie
en kan niet gelezen worden.
File kan niet geplaatst worden
omdat er geen vrije ruimte meer
is. Het comprimeren van de vrije
ruimten tot een lege file en/of
het verwijderen van niet gebruik
~e files kan een oplossing
brengen voor het ruimte tekort.
De file is niet geopend, er is
dus geen 1ees- of schrijfaktie
mogelijk
Bij CLOSE-aktie: file is a1 ge
sloten.
File heeft lees- of schrijf
protectie en kan niet worden
verwijderd of uitgevoerd.
Wordt niet gebruikt
Verkeerd adres opgegeven; bijv.
laatste adres is kleiner dan het
eerste.
De opgegeven directory is bijna
vol. De geopende files kunnen
nog gesloten worden. De melding
wordt gegeven nls 200 van de
de bcschikbnre 210 dire entry
plaatsen in gebruik zijn.
Er zal een comprimeeraktie (zie
SERV1C- program appendix B) ge
start moeten worden om weer vol
doende niet gebruikte plaatsen
te krijgen. Bij aanroep bevat
reg 1 het drivenummer.
Kanaal k is niet vrij; reg 1
bevat het kanaalnummer.
Het kanaal is al gesloten.
Het gegeven commando is fout of
onbekend.
De foutcode in reg 0 is onbekend
(kleiner dan 0 of groter dan 25).
Ergens in het systeem zit een
fout waardoor niet verder gewerkt
kan w.order.• Het kan. zijn dat de
directory op een van beide dis
kettes niet of n~et met de juiste
samenste11ing aanwezig is. Een
SERVIC-program geinitialiseerd

PROTECTED

NIET GEOPEND

ADRES

READ PROTECT

GEEN RUIMTE OP DISK

16

22 KAN GESLOTEN

23 COMMANDO ONBEKEND

directory moet eerst met het
worden.

15

18

19

17

14



~~anroeEl.

JSR...... ERROR
;hier wordt teruggekeerd

ERROR is een g1obal.

5.8 De geheugenopdrachten

Naast het filehand1ingsysteem zijn er ook nog een aanta1
aanroepen waarmee geheugenplaatsen bekeken en eventueel
veranderd kunnen worden. De routines werken op ongeveer
identieke wijze als de commando's LS en KB via de teletype
(zie aldaar). Foutmeldingen worden ook hier niet gegeven,
a11een een foutcode. De eventue1e input of output verloopt
a1tijd via de teletype ldisp1ay).

5.8.1 LIST

Deze routine print de inhoud van de opgegeven geheugenplaat
sen uit. D~ inhoud van elk woord wordt in 4 hexadecimale
cijfers wee~gegeven, steeds 8 per regel. Het eerste regel
nUIrmer kan worden opgegeven en wordt steedE! met X ' 8 opge
hoogd.

De registerwaarde:
Reg 0 bevat het adres van de eerste te printen geheugen-

plaats. , ,
Reg 1 bevat het adres van de laatste te printen geheugen

plaats.
Reg 2 bevat het eerste adres van een buffer va.n m.aximaal

30 woorden.
Reg 3 bavat het nummer van de eerste regel.

De aanroep:
JSR
• • • • • •
• fI ••••

LIST
;hier terugkeer bij een fouta
;hie~ nqrmale terugkeer •

5.8.2 STORE--

Met behulp van deze routine k~·J:n eAn aantal opgegeven geh(;"'..l..
genplaatsen veranderd worden. Dit veranderen Kan gebeuren via
de teletype met behulp van de routine ~~YIN of met behulp
van een buffer, waarin data staat als hexadecimale cijfers
in ASCII.
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Er worden maximaa14 cijfers omgezet in een getal van 16 bits
(1 woordJ. Een slash (/:X'2F) of spatie ( :X'20) moet het
getal be~indigen; op deze wijze kunnen ook getallell van min
der dan 4 cijfers worden ingevuld.
Als op de plaats van een hexadecimaal cijfer een waarde ge
vonden wordt, die geen repreeentatie van een hexadecimaal
getal in ASCII is, dan voIgt er een terugkeer met een fout
code. Uitzonderingen op deze regel.vormen de volgende waar
den:

X'DOO; in dit geval worden de resterende getallen van de
teletype verwacht.

- X'2020; dit woorde wordt overgeslagen of, indien ervoor
een getal staat, wordt dit getal beeindigd.

In aIle gevallen wordt bij een fout de code in register °
gezet; de routine geeft zelf geen melding.

De aanroep(waarbij de getallen met behulp van de teletype
worden opgegeven):
Reg 0 en 1 :bevatten respektievelijk het eerste en het

laatste adres van de veranderen geheugen
plaatsen, voor het begin van STORE

Reg 3 :bevat het eerste adres van een buffer van
130 woorden lang.

JSR TTYIN·.....
LD
LD
JSR·.....·.....

O,FIRST
1,LAST
STORE

;hier terugkeer bij contr/Q
;het eerste adres
;het laatste adres

;hier terugkeer bij een fout
;hier normale terugkeer

Ret intypen van de getallen gebeurt op dezelfde wijze als bij
het KB-kommando (zie hfdst 6,4)

De aanroep
Reg 0 en 1

Reg 3

(waarbij de getallen in een buffer staan):
;bevatten respektievelijk het eerste en het
laatste adres van de veranderen plaatsen.

:bevat het eerste adres van het buffer met de
data

·......JSR

·.....
STORE

;hier terugkeer bij een fout
;hier normale terugkeer
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De routine STORE bevat 3elf ook de teletyperoutine TTYIN voor
het geval dat de waarde X'ODOO voorkomt. In dien deze waarde
inderdaad voorkomt moet de opgegeven buffer minstens 130
geheugenplaatsen omvatten.

STORE en LIST zijn globals.

5.9 Ret geheugengebruik.

Om het Systeem-programma tegen overschrijven te beschermen,
moet in het gebied tussen de X'360 en de X'lOOO geen program
ma geplaatst worden.

In het bebied van X'180 tot en met X'35F kunnen alleen kleine
programma's geplaatst worden, die geen opdracht bevatten,
waarbij een file moet worden geopende of gesloten. Deze ruim
te wordt namelijk ook gebruikt om de directory-sectoren in te
lezen bij open- en sluitakties. Ret gebied is bestemd om even,
zeer tijdelijk sectoren in te lezen of data in te plaatsen.
Ret geheugengebied van 0 tot X'180 en boven X'lOOO is voor
de gebruiker, met uitzondering van de X'200 laatste plaatsen
van het RAM-geheugen die bestemd zijn voor de diskbootatrap
loader.

Mocht men er niet zeker van z1Jn of het System-programma nog
in het geheugen aanwezig is, dan kan men di~ eerst controle
ren door het programma 'DORG3.MP' te laten uitvoeren. Rierin
wordt op verschillende punten gecontroleerd of het System
aanwezig is. Is dit het geval, dan wordt er meteen naar terug
gekeerd. Bij afwezigheid of onvolledigheid wordt eerst het
Systeem-programma opnieuw geladen.
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adres:
X' 3FFFl""-Ir-T~--r--t-....,.....,....-t--

Vo6r[ d~ r I
DI~K, ~NP~R

Ienr -LOADER
X' 3DFF~---,-_.........Il--l-I_+--J.I--+_

voor diskette
be 13 t uring

USER

(11,5 k)

Vrij voor de

gebruiker

- -- .....----- .....
~ ..... --- ..............,. '. -.--- ........... - - ITJ] niet door user

te gebruiken

~~~~ aIleen tijdelijk
te gebruiken

~-4~~ (zie tekst)

x' 100r"'t-...,.......,.-~r--r--r-r--I---

SYSTEEM 1

~ ..L l 1 1
- ------- I-rr.--

(3,?5 k)

Het file systeem
en de keybohrd monitor

Ruimte voor kleinte tijdeli'jke programma's

BASE SECTOR

\ \
\\\\\\\\-\- \- --\ "\ \ ~ --- -- -\ \ \ \ \ \ Bufferruimte voor het, systeem

'\ \ \ \ \ \ . (hier worden de directory sGctoren ingelezen)

I---------------r~Ruimtc voor software pointers (JSR~,JMPP)
Pointers door de loader gegenereerd

Eigen base sector getallen (vanaf X'lO)10..--- ..... • •o

X' 280

X'180
X'IOO

X'360

fig 4.2.5 Het geheugen gebruik.
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6. De Keyboard-monitor.

Ret systeem komt na het opstarten in de kommandomode, dat
wil zeggen dat het mogelijk is een opdracht te geven, via
het keyboard.
Een opdracht is, ,uitgezonderd een, een regel lang en kan
tot doel hebben:

+ het uitvoeren van een programma (RUN)
+ het verwijderen van een programma (DELET)
+ het listen van een of meerdere geheugenplaatsen (LS)
+ het veranderen van een geheugenplaats-inhoud (MD)
+ het vullen van geheugenplaatsen (KB)
+ het veranderen van de programcounter (GO)

De kommandomode wordt aangegeven met het teken 3E'> ; een op
dracht moet met een carriage return worden afgesloten.

Een ingetypt kommando wordt op zodanige wijze verwerkt dat
het nadien dezelfde weg gaat als bij een aanroep via een
global. Dit gebeurt in de keyboardhandler en in de routine
FORMAT. De handler maakt gebruik van TTYIN.
In deze laatstgenoemde subroutine, die de input van de tele
type bewerkt, gelden de volgende regels:

+-(back arrow) :daarmee kan het laatste karakter gewist wor-
(X'5F) den.

contr/Q (X'll) :in een regel betekent dat de regel opnieuw
moet worden 1:'egOll1.,eJl.
Aan het begin van een regel betekent het,
dat TTYIN beeindigd wordt. In de meeste ge
vallen wil dit zeggen:terug naar het hoofd
programma.

/ (slash) (X'2F):wordt gebruikt als scheidingsteken tussen
2 hexadecimale getallen.

CR (carriage return) :betekent het einde van een regel.
(X'OD)

Zie verder voor nadere details TTYIN1(hfst 7).

Als er bij het geven van een kommando een fout wordt ge
maakt, wordt dit uitgeprint en komt het systeem weer in de
kommandomode.

In de volgende hoofdstukken volgen de beschrijVingen van de
verschillende opdrachten.



6.1 Ret uitvoeren van een programma (RUN)

Om een programma te laten uitvoeren moet het volgende kom
mando ingetypt worden:

RUNk id:naam.extensie

De kleine letters hebben de volgende betekenissen:
k :is het kanaalnumm~~; het mag ook weggelaten wor-

den, in dat geval is k=O
d :is het drivenummer, het mag ook weggelaten worden,

met het '# -teken, als d=l is.
de naam en de extensie spreken voor zich.

Als een programma met behulp van kanaal 0 wordt uitgevoerd,
kan het kommando ingekort worden tot:

R td: naam. extensie

of zelfs tot

R :naam.

als de extensie 'MP' is en de drive 1

Ret uitvoeren van een pro~ramma gaat op dezelfde wijze
als via een RUNk aanroep (zie voorgaande hoofdstuk)

Als het programma is ui tgevoerd kan er op-:,het einde naar het
System-programma teruggesprongen worden met de instruktie
JMP SYSTEM, waarbij SYSTEM een gloabal is (zie hfdst 5.6)

Een andere mogelijkheid voor beeindiging is, aan het slot
een RTS of RTS 1 instruktie te plaatsen.
RTS :wil zeggen een terugkeer door een fout.
RTS 1 :wil zeggen een normale terugkeer.

Een programma, via commando RUN opgestart keert dan op de vol
gende wijze na het systeem terug: Bij RTS 1 rechtstreeks als
na een JMP SYSTEM instruktie, bij RTS via de routine ERROR
waardoor de fout op de teletype wordt gemeld.
Ret voordeel van het terugkeren via een RTS(l) instruktie is,
dat men het programma . kan laten uitvoeren zowel met het
RUN-kommando als vanuit een ander programma als subroutine.
Meer hierover staat geschreven in hoofdstuk 5,5



57

6.2 Ret verwijderen van een file (DELET)

Elke filenaam kan uit de directory verwijderd worden met
behulp van het kommando:

DELETk fd:naam.extensie

waarbij de kleine letters dezelfde betekenis hebben als bij
het RUN-kommando (zie vorige bladzijde)

Een ster (~), ingevuld op de plaats van de naam enOof de
extensie, heeft de volgende betekenis:

-op de ~laats van de extensie:
(naam.~) -aIle files met de opgegeven

naam worden verwijderd.

-op de ~laats van de naam:
(~.extensie)

-op beide plaatsen (I.I):

-aIle files met de opgegeven
extensie worden verwijderd.

-aIle file s worden verwijderd.

Files met een protectie en files die geopend zijn kunnen
nooit verwijderd worden. Als het kommando toch gegeven wordt,
uitdrukkelijk goor het opgeven van de naam en de extensie van
die bepaalde file, dan voIgt een foutmelding; de file wordt
echter niet verwijderdt Bij sterakties worden deze files
overgeslagen.

De procedure voor het verwijderen van een of meerdere files
verloopt op dezelfde wijze als via de gloabale input; hij
wordt verder behandeld in hoofstuk 5.5 • Na het uitvoeren van
het kommando keert het systeem terug in de kommandomode.
Bij een fout vindt de terugkeer plaats via de procedure ERROR
die voor een foutmelding zorgt.

de inhoud van een of meerdere

Met behulp van dit kommando kan de inhoud van een aantal
geheugenplaatsen op de teletype of display worden weerge
geven..
Elke geheugenplaats (16 bits) kan op deze wijze als 4 cijferig
hexadecimaal getal bekeken worden, waarbij het meest rechtse
cijfer staat voor de 4 minst significante bits (bit 0 tim 3)
het volgende cijfer voor de volgende 4 bits enzovoorts.

Er worden steeds maximaal 8 plaatsen per regel uitgetypt,
voorafgegaan door het adres van de eerste geheugenplaats van
die regel.
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Ret printen van de inhoud van een geheugenplaats gebeurt
na het volgende kommando:

LS adres

Bij het listen van meerdere plaatsen:

LS beginadres/laatsteadres

Ret adres is altijd een hexadecimaal getal van maximaal 4
cijfers. De slash (/) staat voor 'tot en met'. De routine
werkt op dezelfde wijze als de routine LIST. Aangezien de
routine gebruik maakt van de geheugenplaatsen X'180 tot en
met X'lcl worden deze plaatsen overschreven. Ret listen van
deze plaatseft heeft dan ook geen zin.

6.4 Ret vullen (veranderen) van een of meerdere geheugen
plaatsen via het keyboard (KB)

Ret is mogelljk om de inhoud van een. geheugenplaats te vul
len of te veranderen. Op elke plaats kan een getalwaarde
van maximaal 4 hexadecimale cijfers gezet worden. Als meer
dere aaneensluitende plaatsen moeten worden gevuld, dan moe
ten de getallen gescheiden worden door een slash (/). Als het
aantal plaatsen dat veranderd of gevuld moet worden, zo groot
is, dat de lijst met nieuwe inhouden ~et op een regel past,
kan een carriage return (OR) gegeven worden, waarna op de
volgende regel de lijst vervolgd kan worden. Een regel,
die met een carriage return wordt afgesloten, wordt direkt
uitgevoerd. Er wordt pas gestopt als a!lle opgegeven plaat
sen zijn gevuld.
Een voortijdig einde wordt veroorzaakt door:
-het intypen van een cont/Q aan het begin van een nieuwe re
gel.

-het intypen van een karakter dat geen hexadecimaal cijfer
is. In dit laatste geval wordt het vullen pas gestopt bij
net konstateren van de fout. Dit gebeurt pas als de regel
met een carriage return (OR) beeindigd is.

Ret kommando voor het veranderen van een geheugenplaats is:
KB adres:inhoud

I

Om meerdere geheugenplaatsen te wijzigen is het
kommando alsvolgt:

KB beginadres/laatste adres:inhoud eerste plaats/inhoud
2' plaats/•••••. /inhoud laatste plaats

Ret adres en de inhoud zijn beiden hexadecimale getallen van
maximale cijfers. Ret kommando wordt, nadat de adressen met
behulp van ARRAY zijn berekend, op dezelfde wijze uit.ge
voerd als de rOMtine STORE (zie hfdst 5.8.2).



6.5 Ret modificeren van een geheugenplaats (MD)

Met deze procedure kan een geheugenplaats veranderd worden.
Voordeel van dit kommando boven het vorige (zie vorige hfds)
is dat eerst de oorspronkelijke inhoud van de plaats wordt
getoond, waarna deze gewijzigd kan worden. Als dit is gebeurd
wordt opnieuw, nu de nieuwe inhoud uitgeprint.
Telkens als er na de vraag: ANDERS? een hexadecimaal getal
van maximaal 4 cijfers wordt ingetypt, herhaalt deze aktie

. zich. Rij wordt beeindigd door een contr/Q of een carriage
return (CR) te geven na de eerder genoemde vraag. Ook als
een niet-hexadecimaal getal wordt ingetypt, wordt de routine
afgebroken, nu via een foutmelding; de laatste inhoud blijft
staan.
Ret kommand luidt:

MD adres
De responsie hierop is:

adres ••• inhoud •••. ANDRES?
NadRt deze is gegeven kan de nieuwe inhoud ingetypt worden.

Deze procedure werkt met behulp van LIST en STORE om achter
eenvolgens de geheugenplaats uit te lezen en te veranderen.

6.6 Ret 'gaan' naar een geheugenadres (GO)

Met dit kommando wordt de Program Counter
op een bepaald adres gezet. Riermee kan een bepaald (sub)
programma worden gestart.
Ret juiste kommando, dat wordt uitgevoerd als een indirekte
sprong naar het opgegeven adres, is:

GO adres

6.7 Ret onderbreken van een pro~rarnma

Door het indrukken van de 'break'toets kan een programma
onderbroken worden, mits er gebruik gemaakt wordt van het
filesysteem. Zodra van een aktie van het filesysteem gebruik
gemaakt wordt, wordt gekeken of een Itoets van de teletype is
ingedrukt. Is dit het geval, dan wordt, na het loslaten van
de 'break'-toets, op de teletype STOP? uit~eprint.
Wanneer hierna een 'Y' of carriage return (CR) wordt inge
drukt, wordt het lopende programma afgebroken, de open files
gesloten en naar het systeem teruggekeerd; men komt in de
kommandomode terecht (zie hoofdstuk 6 )
Bij het indrukken van een andere toets wordt het lopende
programma voortgezet.
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7 Dptail beschrijving van het systeem

In dit hoofdstuk worden aIle subroutines behandeld waaruit de
keyboard-monitor en het file-systeem zijn opgebouwd.
Hierbij moeten een aantal opmerkingen gemaakt worden.

- Dit hoofdstuk is, evenals het volgende, aIleen bedoeld
voar diegenen, die iets in het systeem willen ve~anderen

of een bepaalde subroutine willen gebruiken.
- De gebruiker van het file-systeem heeft voldoende aan de

in de twee vorige hoofdstukken beschreven aanroepen van
het 8ysteem. Indien men zonder meer een subroutine van
het systeem gebruikt ken men de werking van het totalc
file-systeem verstoren.

-Bij het aanbrengen van veranderingen in het file-systeem
moet men er rekening mee houden dat' ook het programma
SERVIC.MP ( met de service routines) gebruik maakt van een
aantal rout~nes van het file-systeem

- We hebben dit hoofdstuk voor de leesbaarheid gesplitst
in 3 gedeelten.
1. De algemene informatie zoals indeling van de kanaaltabel

directory entry en dergelijke
2. De beschrijving van de belangrijkste subroutines die

we hierna dan ook routines zullen noemen.
3. De-oescnrijving van de overige subroutines. In de

routines--wo:rden op diverse plaatsen deze subroutines
aangeroepen.

7.1 Algemene informatie

Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld;
- De indeling van een kanaaltabel
- De indeling van een directory entry
- De lijst met verklaringen van veel in het programma

voorkomende termen (identifiers)

7.1.1. De kanaaltabel

Een kanaaltabel heeft de volgende indeling:
Plaats e Fun~tie

o 1 e en 2e karakter van de naam
1 3e en 4e karakter van de naam
2 5 en 6 karakter van de naam

Indien de naam minder dan zes karaktflrs lang is
worden de rssterende plaatsen opgevuld met spatins

(X"20)
3 de extensie~ minimaal I,mnximaal 2 karakters

Bij 1 karakter word t de tweede~' plaats opgevuld
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4

5
6.

7

8

9

met een'spatie
lengte van de fil~, het aantal sectoren dat de
file omvat.
het sector adres waar de file begint
indien het kanaal vrij is staat hier -1 (X'FFFF)
om dit aan te geven
Indien het kanaal bezet is staat hier het drive
en entry nummer van de geopende file. Bit 15 bevaL
het clrivenummer

O=drive 1
1=drive 2

De resterende bits bevatten het entrynummer.
nit wordt in de kanaaltabel bijgehouden om dF'
sluitaktie(close) zo snal mogelijk te laten
ui tvo eren. Bij het, s I ui t en word t naar de' entry
gezocht vanaf dit entrynummer.
sectornummer; Bij opening van een kanaal 0:
Geeft aan welke sector van de file met welk
nummer het laatst beschteven is. Dit nummer is
altijd groter dan nul en kleiner of gelijk aan de
filelengte.
Hierin staat de ~rotectiebit

Als bit 1 geset (1) is, heeft r de file een leespro
tectie
Als bit 0 geset (0) is , is een schrijfprotectie
aanwezig.
De aktuele teller
E'ij bestaa:i:lde onde file wordt deze teller bij het
openen gelijk aan de fil~lengte gemRakt. Bij nieuwe
file is deze teller na het openen gelijk aRn 0
en wordt i bij. elke schrijt:. aktie gelijk gemaakt
aan net sectornummer indien dit nummer groter is
dan de teller .
De teller houdt de werkelijke lengte van de nieuwe
file bij I

} naam

extensie
lengte van de file
eerste sector
drive- en entrynummer
sectornummer
protectie lees/schrijf
aktuele teller

Overzicht van de indeling van een kanaaltabel.

il5 8 7 0

DJ

I.~ Is

o
1
2
3
4
5
6-
7
8
9
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L.L.2, .De directir;! entr,i[

Een directory entry heeft de volgende indeling

plaats e fun~tie

o 1 e en 2e karakter van de filenaam
1 3e en 4 karakter van de filenaam
2 5 en 6e karakter vsn de filenaam

Indien de naHm minder dan 6 k2rakters lang is
worden de resterende plaatsen opgevuld met spaties

(X'20)
3 de extensie: minjmaal 1, maximaal ~ knrakters

Bij een karakter wordt de tweede plaats opgpvuld
met een spatie

4 de filelcngte: &8y,taJ sectoren dat de file omvat
(minimaal 1)

5 bit 0 - 11: Het beginsectoradres van de file.
Het kan zijn dat dit adres nog bijgewerkt moet
worden om~ het kloppend te maken met de drive
waarop de diskette draait. Het kan zijn dat het
adres met X'268 moet worden verhoogd of verlaagd.
bit 12: wordt niet gebruikt: 0
bit 13: schrijfprotectie: indien 1 dan aanwezig
bit 14: leesprotectie : iIlldien 1 dan aanwezig
bit 15 : open-bit: indien 1 dan is de file geopend

Ben lege file:

Plaats
o -3
4- 5

Ben systeemfile aIleen toegankE::jk voar het filesysteem
- vaste plaats op elke diskette

Plaats
o
1 -5

De last
Plaats

o -3
4 -5

getal X'2
als boven

entry : - geeft het einde van een directory aan

getal X'1
onbepaald

o
1
2
3
4
5

15 8 7 0

p\LLsl

De directory-entry

)

Bij:
naam } lege file: naam + ext

==x'O
t . 1aatste entry: naarn +

ex,enS1.e -..ext ::::X'l
file lengte
eerste sector + protectiejopen bit
Q :open bit (15), L :lees prot (14)
S :schrijf prot (13)
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7.1.3. Lijst van veel gebruikte termen

Naam
ACO,1,2,3
BUFADR
DEVNUM
DISEC
ENTNUM
ERR
KAN
LENVR
LENFIL
MEMBUF}
MEMSEC
MEMENT
NAAM

w ••••

betekenis
register 0,1,2,3
bufferadres
devicenummer,hp.t drivenummer-1
directory sector
entry nummer
foutcode (errorcode)
kanaaltabel b.v. 5(KAN)=plaats 5
lengte vrije ruimte

lengte van de file
[buffer van 256 woorden om een(directory)
tsector in te lezen ( directory -buffer)
relatieve adres van entry in directory buffer
adres van de filenaam ~ e~tensie

soms ook begin van de kanaaltabel
woord •.•• ; adres van de bepaalde label.
bijv. WMSEC adres van MEMSEC ( directory-buffer)

7.2. Beschrijving van de routines

Hierin komp.n ne volgende routines aan de 6rde:
- De g~o~al~i~pij~_~~~tine dip. de global-input afhandeld
- de s~steemroutine ; de teletype-monitor van het systeem
- de dlverse routines te weten

1. De open routines:
OPOLD , OPNEM , INFIL , OUTFIL, FILE en TEMFILx x x

2. De leesroutines
READ ,READI , READF

x x
J. De schrijfroutines

WRITE ,WRITEO en WRITEF
x

4. De sluitroutines

CLOSE , CLOSEI , CLOSEO, CLOSEF en CLOSALx x
5. De speciale routines

DELET, ERROR , FIND , en RUN (met SDBOOT)
x

6. De geheugen routines
LIST , STORE

x
x: van deze routines maakt ook het programma SERVIC p;ebruik.
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7. 2 0 1 INPUT GLOBALS

1) Doel.
Ret afhandelen van de aanroepen, waarbij de inputgegevens
worden gecontroleerd alvorens naar de betreffende routine
word t gespr'ongen.

2) Mogelijke foutcodes.

22 :kanaal gesloten.
Opgegeven kanaal is niet open.

Verder als bij de gebruikte routines.

3) Bij aanroep.

AIle registers worden gebruikt.

De I1fmroe pen word en u:i tgebrej d bNiehreven in hoo I'd at uk 4
(zje aldaar).

De routines OPOLDk, OPNEWk, RUNk en DELETk kunnen ook op een
andere wijze worden aabger6epen worden~ Indien register 1
het kanaalnulnmer bevat, worden de aanroepen respektievelijk
als voIgt: SOPOLD, SOPNEW, SRUNen SDELET.

4) Na afloop.

Zie de diverse routines.

5) Gebruik van andere subroutines.

CRECK

KANAL

STOP

:voor het controleren van de inputgegevens op
aanwezigheid.

:voor het controleren van de inputgegevens op
syntaxfouten en het openen van een kanaal.

:voor het onderbreken van een programma.

6) De diverse aanroepen.

Global:
OPOLDk
OPNEWk
READk
WRITEk
CLOSEk
RUNk
DELETk
SECNk

Aanroep:
OPOLD
OPNEW
READ (LSEC)
WRITE (SSEC)
CLOSE
RUN
DELET
aIleen veranderen van sectornummer (geen aparte

routine) .
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OPNEW k DELET k LIST/STORE

,
"

,r-
,

Controleer~ zoekI f:i1

~ ~ubbe.le naam. EI= file 8

~ ~0 z oek ruimte) verwij
~~ open 1 file 0 der0

"
"

" , l'

,r
I

I

I
I

controleer
I
I

"

controleer
I
I
I

I

"I

zoek file
I

open file
I

"
-

" "j

I I I
I I

I I I

of a.e opdracht V:0lledig is I
I I
I

I
I

" " "I

I I I
I

k'anaal tabelsyntax en vul in
I

I
I

I , .,
I I

H

~

~
-- van

CLOSE

I
p-aadfilE

I ~
sluit- 0
file Ho

,r
naar E-io
het en 0

try pn ~
v •h • pgn rt.l

@t

terug naar het aanroepende programma

verklaring

D = global

~ = routine met naam

~ = einde werking systeem

)

fig. 7.2.1/1 Global input
Schematisch overzicht van het doorlopen
van de verschillende routines bij de
diverse aa~roepen. (deel 1)
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,

CLOSE k READ k WRITE k SECN k

•• "
l'

"I

I I I

~I I I I
I I §I zoek het : juiste lcan~lall I

I I I H
I , ~

l' 1,
"

,r
-,--

controleer t

~erander\
I

I I I

lengte controleer SECN '2
SECNUM ~,'..... I I

~~ngte", I I I

I
I I

-0 /' ""'""""
. ...-

- " lees schriji1

"-:{uit w sector 0 sector 0
ro fil

~0 I ~
I

file H I
0 I I

Cf.)

r " ,r ,r
terug naar het aanroepende programma

naar
DELETE

verklaring

~ = Global

c=TI = routine met naarr.

( ) = einde werking systeem

fig 7.2.1/2 Global input
Schematisch overzicht van het doorlopen
van de verschillende routines bij de diverse
aanroepen (deel 2)
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7.2.2 SYSTEM

1) Doel.

Het systeem initialiseren door:
-alle kana}en en de nog geopende files te sluiten.
-de stack te wissen.
-een commando via de teletype te vragen en te verwerken.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen; :zorgt zelf voor foutmelding.

3) Bi.j aanroep.

Alle registers: onbepaald.

In programma:
JMP SYSTEM

4) Na afloop.

Afhankelijk van het opgegeven kommando:
-Een aanroep van het filesystem, op dezelfde wijze als
ill hoofdstuk 4 beschreven.

-Een aanroep van de routine LIST of STORE of beiden.

5) Gebruik van andere (sub)routines.

ARRAY
AS4CON
AS4HEX
ERROR
CLOSE
FORMAT
MESG
TTYIN
TTY OUT

:voor foutmelding.
:voor sluiten van open files.

6) De diverse aanroepen~

Kommando ingetypt op het keyboard:
RUN of R
DELET
KB
LS
MD

Aanroep:
RUNk
DELETk
STORE
LIST
LIST
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de input wordt \2i
Vaxl de H

:>-tteletype E-l
ingelezen E-l

commando ~
wordt ~
vertaald ~

STORE

adressen worden berekend

LIST

naam

naam wordt op juiste
formaat gebracht

naar

RUN DELET
verklaring

~ = (sub)routine met

\J
o

= aanroep van het systeem als via globals
(zie verder daar)

= einde werking systeem

fig 7.2.2/1 Keyboard monitor
Schematisch overzicht van het doorlopen
van de verschillende (sub)routines bij
de diverse konunando's
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7.2.3 CLOSE

1) Doel.

Ret sluiten van een fiJe en het kanaal.

2) Mogelijke foutcodes.

2 :syntax extensie.
extensie bevat een 'ster' (*) (niet toegestaan)

3 :syntax naam.
naam bevateen "ster'.

8 :file onbekend.
16 :file niet open,

kan dus niet gesloten worden.
Verder als bij de gebruikte (sub)routines.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:onbepaald.
:adres van de kanaaltabel.
:onbepaald.

De kanaaltabel is als na afloop van de routine OPOLD
(zie aldaar).

In programma:
JSR CLOSE

• • • •.... ;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :edres vart de kanaaltabel.
3 :onbepaald.

:fileneam.
:X~FFFF (in plaats van extensie).
:werkelijke lengte van file.
:beginsectoradres.
:X'FFFF (kanaal vrij).
:X'FFFF (sectornummer).
:protectie.
:als plaats 4.

De kanaaltabel:
Plaats:

0-2
3
4
5
6
7
8
9
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7 .2.4 CLOSEI, CLOSEO, CLOSEF, CLOSAL

1) Doel.

Ret sluiten van input-, output-, of (tempory) file.
Speciale sluit-routine voor de editor, assembler en diskloader.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen :eigen foutmelding.

J) Bi.j aanroep.

AIle registers: onbepaald.

In programma:
JSR CLOSEI ')

• . • . • ;hier terugkeer na een foutmelding.
•••.• ;hier normale terugkeer.

en: JSR CLOSAL
••••• ;hier normale terugkeer.

bij een fout komt de processor in een
'halt'-toestand; doorsterten met 'run'.

') Evenzo de overige aanroepen.

4) Na afloop.

AIle registers: onbepaald.

5) Gebruikt van andere routines.

CLOSEk
ERROR :voor foutmelding.

CLOSAL maakt gebruik van CLOSEI, CLOSEO en CLOSEF.
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7 • 2.5 DELETE

1) Doel.

Ret verwijderen van filenamen uit de directory.
Files die open zijn of een protectie hebben, kunnen niet
verwijderd worden; bij ster-akties worden ze overgeslagen.

2) Mogelijke foutcodes.

8
10
17

Verder als

:filenaam onbekend.
:file open.
:file protect

bij de gebruikte subroutines.

3) B' .
~.l aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:onbepaald.
:adres van de kanaaltabel.
:onbepaald.

De kanaaltabel:
Plaats:

0-2 :naam van de file of 'ster' (~).
3 : extensie of 'ster' (1:).
4-9 :onbepaald.

In programma:
JSR DELETE

••••• ;hier terugkeer bij een fout.
••••• ;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :adres van de kansEltabel.
3 :onbepaald.

De kanaaltabel:
Ongewijzigd: als bij aanroep.
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5) Gebruik van andere subroutines.

LDISEC
RESAVS
SAVES
SDISEC
SHIFTB
ZOEK
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7.2.6 ERROR

1) Doel.

Ret geven van een foutmelding aan de hand van een fouteode.

2) Mogelijke fouteodes.

Geen :eigen foutmelding.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1

2
3

moeten bevatten:
:de fouteode
:kanaalnummer (bij fc 21 ),directorynummer
(bij fc 20), of sectoradres (bij fc 0).

:adres van filenaam (bij fe, 8-17).
:onbepaald.

In programma:
JSR ERROR

• • • •

4) Na afloop.

;hier terugkeer

De registers: allen onbepaald.

5) Gebruik van andere subroutines.

REXASC
MESG
TTYOUT
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7. 2.7 FIND

1) Doel.

Het vinden van een filenaam in een van beide directories.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij de gebruikte routines.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:adres van de filenaam.
:onbepaald.
:onbepaald.
:onbepaald.

De filenaam:
d:naam.ext, (d=drivenummer); alles in ASCII-code.

In programma:
JSR FIND

4) Na afloop.

• • • •
• • • •

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

De registers:
o :beginsectoradres van de file.
1 :onbepaald.
2 :onbepaald.
3 :onbepaald.

De filenaam:
Het juiste drivenummer is ingevuld.

5) Gebruik van andere routines:

0POLD

CLOSE

:Probeer file op drive 1 en daarna op drive 2
te openen.

:Sluit geopende file; hierna normale terugkeer.

I
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7.2.8 LIST

1) Doel.

Ret uitprinten van de inhoud van een opgegeven aantal geheugen
plaatsen als hexadecimale getallen.

2) Mogelijke foutcodes.

9 :adres fout.
het beginadres is groter dan het eindadres.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o
1
2

J

moeten bevatten:
:adres van de eerste plaats.
:adres van de laatste plaats.
:eerste adres van een buffer voor de teletype.
De buffer moet 30 woorden lang zijn.

:eerste regelnummer. Djt wordt per regel met
X'8 opgehoogd.

In programma:
JSR LIST

• • • •
• • • •

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

AIle registers: onbepaald.

5) Gebruik van andere subroutines.

REXAse
MESG :print subroutine.
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7.2.9 OPNEW

1) Doel.

Het openen van een nieuwe file

2) Mogelijke foutcodes.

3

9

15

20

Verder als

:syntax extensie.
De extensie bevat een 'ster' (I); dit is niet
toegestaan.

:syntax naam.
De naam bevat een 'ster'.

:file-naam dubbel.
De naam komt al in de directory voor.

:geen ruimte op de diskette.
De gevraagde ruimte is niet beschikbaar.

:directory vol.
De directory bevat meer dan 200 entries.

bij de gebruikte subroutines.

3) B' .1.] aanroe!2.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:onbepaald.
:adres van de kanaaltabel.
:onbepaald.

karakter) • I

karakter) •
karakter) •

I !
of 0 (helft van de grootste

vrij e ruimte).
:onbepaald.
:onbepaald.
:0 (sectornummer).
:onbepaald.
:onbepa-ald.

:naam (1 '+'2"
:naam (3'+4'
:naam (5'+6'
:extensie.
:gewenste lengte

5
6
7
8
9

De kanaalta.bel:
Plaats:

o
1
2
3
4

In programma:
JSR OPNEW

• • • •.... ;hier terugkeer bij een fout •
;hier normale terugkeer.
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4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :adres van de kanaaltabel.
3 :onbepaald.

:naam en extensie (ongewijzigd).
:gereserveerde lengte.
:beginsectoradres.
:het drive en entry-nummer
:0 (sectornummer).
:0 (geen protectie).
:0 (aktuele teller).

De kanaaltabel:
Plaats:

0-3
4
5
6
7
8
9

5) Gebruik van andere subroutines.

CHANGE
LDISEC
RSAVES
SAVES
SDISEC
SENT
SENTUS
TESTVR
ZOEK

:test of vrije ruimte voldoet.



78
7. 2.10 OPOLD

1) Doel.

Het openen van een bestaande file.

2) Mogelijke foutcodes.

2 :syntax extensie.
extensie bevat een 'ster' (~); niet toegestaan.

3 :syntax naam.
naam bevat een 'ster' (§).

8 :file-naam onbekend.
10 :file al open.

file is al open en kan dUB niet nog eens geopend
worden.

Verder als bij gebruikte subroutines.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:onbepaald.
:adres van de kanaaltabel.
:onbepaald.

2' karakter).
4' karakter).
6' karakter).

:naam (1 '+
:naam (3'+
:naam (5'+
:extensie.
:onbepaald.
:onbepaald.
:onbepaald.
:0 (sectornummer).
:onbepaald.
:onbepaald.

De kanaaltabel:
Pleats:

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

In programma:
JSR OPOLD

.... ;hier terugkeer bij een fout.
·hier normale terugkeer., !



4) Wa afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :adres van de kanaaltabel.
3 :onbepaald.

:naam en extensie (ongewijzigd).
:file lengte.
:beginsectoradres.
:drive- en entry-nummer
:0 (sectornummer)
:protectie (indien aanwezig).
:lengte van de file (aktuele teller).

De kanaaltabel:
Plaats:

0-3
4
5
6
7
8
9

5) Gebruik van andere subroutines.

LENT
RSAVES
SAVES
SDISEC
ZOEK

:lezen van een entry.
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7. 2 • 11INFIL, OUTFIL, TEMFIL, FILE

1) Doel.

Speciale open-routine voor de editor,assembler en diskloader.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen :eigen foutmelding.

J) Bij aanroep.

AIle registers: onbepaald.

In programma:
JSR INFIL ')

;hier terugkeer bij contr/Q.
;hier normale terugkeer.

') Evenzo de andere aanroepen.

4) Na afloop.

De registers:
o :file-beginsectoradres.
1 :file-eindsectoradres.
2 :adres van de kanaaltabel.
J :onbepaald.

5) Gebruik van andere (sub)routines.

ERROR
FORMAT
MESG
OPNEWk
OPOLDk
TTYIN

:voor foutmelding.

:bij nieuwe files.
:bij oude files.
:teletype-handler.



1B1
7. 2.12 READ

1) Doel.

Het lezen van een sector van een geopende file.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij LSEC.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o

1
2
3

moeten bevatten:
:het geheugenadr~s vanwaar de

moeten worden geschreven.
:onbepaald.
:adres van de kanaaltabel.
:wordt niet gebruikt.

sector (256 woorden)

De kanaaltabel:
0-3 :naam en extensie
4 :file lengte
5 :beginsectoradres van de file.
6 :drive- en entrynummer.
7 :sectornummer (n); te lezen sector is n+1.
8 :eventuele protektie
9 :aktuele teller.

In programma:
JSR READ....

• • • •

4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een fout •
;hier normale terugkeer .

De registers:
o :onbepaald.
1 :adres van de gelezen sector.
2 :adres van de kanaaltabel.
3 :ongebruikt.

De kanaaltabel:
0-6 :ongewijzigd.
7 :nummer van de gelezen sector (n+1).
8-9 :ongewijzigd.

5) Gebruik van andere subroutines.

LSEC
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7.2.13READI, READF, WRITEO, WRITEF

1) Doel.

Ret lezen en schrijven van sectoren van een input-, output-,
of (tempory) file. Speciale lees- en schrijf-routines voor
de editor, assembler en diskloader.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen :eigen foutmelding

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:sectoradres; indien jnhoud <0 dan volgende sector.
:onbepaald.
:wordt niet gebruikt.

In programma:
JSR READI

• • • •
• • • •

, )
;hier terugkeer na 2' foutmelding.
;hier normale terugkeer.
na 1 'foutmelding komt de processor in
een 'halt'-toestand; doorstarten met
'run' •

,) andere aanroepen op dezelfde wijze.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald. i

1 :sectoradres.
2 :adres van de kanaaltabel.
3 :ongebruikt.

5) Gebruik van andere (sub)routines.

ERROR
READk
WRI'L'Ek

:voor de foutmelding.
:bij lees-aktie.
:bij schrijf-aktie.
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7.2.14 RUN

Het laden en starten van een uitvoerbaar programma.

2) Mogelijke foutcodes.

14 :lees protect.
file heeft een leesprotectie en kan niet geladen
worden.

Verder als bij de gebruikte (sub)~out1nes.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:onbepaald.
:adres van filenaam en extensie.
:onbepaald.

In programma:
. JSR RUN......

4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.
(na uitvoer van programma).

De registers:
o :het beginsector adres van te laden programma.
1 :onbepaald.
2 :onbepaald.
3 :onbepaald.

Met behulp van de routine SDBOOT wordt het programma geladen
en gestart.

5) Gebruik van andere routines.

CLOSEk
OPOLDk·
SDBOOT

:voor sluiten van de programma-file.
:voor openen van de programma-file.
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7.2.15 SDBOOT

1) Doel.

Ret laden van de diskbootstraploader voor het uitvoeren van
een programma (onderdeel van routine RUN).

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij LDISEC

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:be~insectoradres

:onbepaald.
:onbepaald.
:onbepaald.

van het uit te voeren programma.

In programma:
JMP SDBOOT

4) Na afloop.

Deze routine is een onderdeel van de routine RUN.
Gaat naar entrypoint van de diskbootstraploader; deze bevindt
zich op sector X'2 en X'26A.

5) Gebruik van andere subroutines.

LDISEC
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7. 2.16 STOP

1) Doel.

Het interrumperen en mogelijk afbreken van een programma.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bi,j aanroep.

AIle registers blijven ongewijzigd.

In programma:
JSR STOP

;hier terugkeer bij geen interrupt
of na 'N' intypen.

Indien na de vraag 'STOP?' een 'Y' of een 'Carriage Return'
wordt ingetypt, wordt naar de routine SYSTEM gesprongen.

4) Na afloop.

De registers:
Allen ongewijzigd.

5) Gebruik van andere subroutines.

GETC
INTEST
MESG

:teletype routine in ROM.
:teletype interrupt-test routine in R0M.
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7 • 2. 17 STORE

1) Doel.

Het vullen (veranderen) van een opgegeven aantal geheugen
plaatsen met een opgegeven inhoud.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij AS2HEX.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het adres van de eerste plaats.
:het adres van de laRtste plaats.
:wordt niet gebruikt.
:het adres van de data-buffer; hierin
opvolgorde de nieuwe inhouden.

staan,

In programma:
JSR STORE

4) Na afloop.

.....
• • • • •

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :ongebruikt.
3 :onbepaald.

5) Gebruik van andere subroutines.

HEXASC
TTYIN
AS4CON

:alleen na een X'OD in het data-buffer (zie hfst ).
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7.2.18 WRITE

1) Doel.

Ret beschrijven van een sector van een. geopende file.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij SSEC.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het geheugenadres van waaraf de gegevens (256
woorden staan.

:onbepaald.
:adres van de kanaaltabel.
:wordt niet gebruikt.

De kanaaltabel:
0-3 :naam en extensie
4 :filelengte
5 :beginsectoradres van de file
6 :drive- en entrynummer.
7 :sectornummer (n); te schrijven sector is n+1.
8 :eventuele protectie.
9 :aktuele teller; bij bestaande file: de filelengte

bij nieuwe file: het hoogste num
mer van de beschreveh sectoren (a)

In programma:
JSR WRITE........

4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

De registers:
o :onbepaald.
1 :adres van de beschreven sector.
2 :adres van de kanaaltabel.
3 :ongebruikt.

De kanaaltabel:
0-6 :ongewijzigd.
7 :nummer van de beschreven sector.
8 :ongewijzijgd.
9 :aktuele teller: bij bestaande file: ongewijzjgd.

bij nieuwe files: gewijzigd als
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het sectornummer (n+1) groter is
dan de waarde (~) bij de aanroep;
dan a:~n+1.

5) Gebruik van andere subroutines.

SSEC
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7.3 Beschrijving van de subroutines

De volgende subroutines worden in deze paragraaf behandeld:
( op alfabetische volgorde)

_ ARRAY 1)
r}, AS AiHEX1' )- ASCHEX, AS2HEX, AS4CON ~

- BEPTOT.
- CHANGE
- CHECK1 )

_. DECASC 1 }

- FORMAT'n
- T-IEXA.SC 1 )

- KANAL1 }

- LDlfiEC1 )

- LENT1 )

- LSEC
- MESCT 11 )

- RESAVS
_. SAVES
- SDISEC 1 )

- SE.NT.

- SENTUS
- SHIFTB1r )

- SSEC
STOP
TESTVR
TTYIN1 J

- TTYOUT 11 }
ZOEK1 ),

1) Van deze subroutines maakt ook het programma SEVIC recht
streeks gebruik.



90

7.3.1 ARRAY

1) Doel.

Het berekenen van het eerste en laatste adres van een opgegeven
array. Zet daarbij hexadecimale adressen in ASCII-code om in
binaire adressen.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij AS2HEX.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:onbepaald.
:onbepeald.
:adres voor de plaats van het eerste adres in
ASCII-code.

In programma:
JSR ARRAY

• • • •....
4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

De registers:
o :begin ~adresl van het array.
1 :eind adres van het array.
2 :als reg 3 bij aanroep.
3 :als reg 0

5) Gebruik van andere subroutines.

AS4CON
AS4HEX :beiden voor adresberekening.

N.B. Indien een adres is opgegeven wordt dit zowel het begin
als het eindadres.
TWee adressen moeten gescheiden zijn door een slash (/).



7 •J. 2 AS CHEX

1) ~.

A1s bij AS2HEX.

2) Moge1ijke foutcodes.

Als bij AS2HEX.

3) Eij aanroep.

De registers moeten deze1fde waarden a1s bij AS2HEX bevatten.

....
In programma:

JSR ASCHEX
;hier
;hier

4) Nfl af1oop.

A1s bij AS2HEX.

terugkeer bij een fout.
norma1e terugkeer.

5) Gebruik van andere subroutines.

AS2HEX.



7.3.3 AS2HEX

1) Doel.

Een of twee hexadecimale cijfers in AS~TI-code omzetten in een
binair getal.

2) Mogelijke foutcodes.

5 :syntax getal.
als de inhoud van register 0 niet twee hexadeci
male cijfers of een cijfer met een spatie of een
slash (1) in ASCII-code bevat.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:twee hexadecimale cijfers in ASCII.
:waarde O.
:wordt niet gebruikt.
:wordt niet gebruikt.

In programma:
JSR AS2HEX·... ;hier terugkeer bij een fout.

• ••• ;hier terugkeer bij een spatie of slash.
(reg 1 0)·... ;hier terugkeer bij een cijfer.·... ;hier terugkeer bij twee cijfers.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :het getal.
2 :ongebruikt.
3 :ongebruikt.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.



7.3.4 AS4CON/AS4HEX

1) Doel.

Het omzetten van een hexadecimaal getal van maximaal 4 cijfers
in een binair getal.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij AS2HEX.

3) Bij a8inroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:onbepaald.
:wordt niet gebruikt.
:adres van de twee plaatsen,
le getal staat.

waar het hexadecima-

In programma:
JSR AS4CON

•••• ;hier terugkeer bij een fout.
• • • • ;hier normale terugkeer.
•••• ;hier terugkeer bij een carriage return.

JSR AS4HEX
•••• ;hier terugkeer bij een fout.

/ ;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :het binaire getal.
2 :ongebruikt.
3 :adres waar het volgende getal zou kunnen staan.

Een getal wordt beeindigd door een slash (/:X'2F) of een spatie
(~:X'20),of een carriage return (CR:X'OD). Spaties aan het
begin van een getal worden niet meegeteld.

5) Gebruik van andere subroutines.

AS4HEX maakt gebruik van AS4CON.
AS4CON maakt gebruik van AS2HEX.



7.3.5 BEPTOT

1) Doe1.

Het berekenen van het totaal aantal directory-sectoren, vanaf
de sector met een opgegeven entry tot en met de sector met de
laatste entry. Het aantal is minimaal 0 en maximaal 5.

2) MogelUke foutcodes.

AIleen de gebruikte subroutines ZOEK en IDISEC kunnen een
foutcode geven. Zie aldaar.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-1
:het entrynummer
:onbepaald, wordt wel gebruikt.
:het adres van de eerste geheugenplaDts van
een buffer, waorin een sector kan worden inge
lczen.

In programma:
JSR BEPTOT
•WORD PARAM; adres van de argumenten

• • • • ;hier teru'gkeer bi j een
• •• • ;hier normale terugkeer

fout

PARANt:

4) Na afloop.

.WORD 0

.WORD 0

.WORD 0

.WORD 0

;argument 1
; R.rgument 2
; .argum.ent 3
; argument 4

De registers:
o :onbepaald
1 :onbepaald
2 :het totaal aantal sectoren.
3 :onbepaald
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De argumenten:
1 :het relatieve adres in de buffer van de gegeven

entry.
2 :het adres van de sector waarop de gegeven entry

staat.
3 :het relatieve adres in de buffer van de laatste

entry.
4 :het adres van de sector waarop de laatste entry

staat.

5) Gebruik van andere subroutines.

Er wordt gebruik gemaakt van:
CHANGE
LDISEC
ZOEK
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7.3.6 CHANGE

1) Doel.

Ret bepalen van d(~ plants van een entry in de dire at ory.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-l.
:het entrynummer.
:wordt niet gebruikt.
:wordt niet gebruikt.

In programma:
JSR CHANGE

•..• ;hier terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :het adres van de sector.
1 :het relatieve adres van de entry in de direatory-

buffer.
2 :ongebruikt.
3 :ongebruikt.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7.3.1 CHECK

1) Doel.

Het controleren of alle noodzakelijke gegevens,voor het openen
van een kannal en file,aanwezig zijn. Zet de opgegeven lengte
van ASCII om in een binair getnl.

2) Mogelijke foutcodes.

2 :syntax extensie.
afwezigheid van de kornma.

3 :syntax naam.
afwezigheid van de punt.

6 :drive ?
afwezigheid van de dubbele punt.

3) Bij aanroep.
De registers moeten bevatten:

o :onbepaald.
1 :ongebruikt.
? :het beginadres van de outputbuffer, waarin de

gegevenn na ufloop kornen te statui.
3 :het beginadres van de inputbuffer, waarin de ge-

gevens staan.

De gegevens in de inputbuffer.
Op volgorde per woord steeds twee karakters in ASCII-code.

d: lccccc.cc,nn
1 ~3

l=naam.
2=extensie.
3=evt. lengte.

d
1
c
n

:het drivenurnmer.
:een letter.
:karakters; kunnen worden weggelaten.
:hexadecimaal cijfer; kan weggelaten worden.
Indien een van beide n's geen hexidecimaal cijfer
of spatie is, dan wordt de lengte in de output
buffer gelijk aan O.

In programma:
JSR CHECK

I;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :het drivenummer-l.
1 :als bij aanroep.
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2 :het beginadres van de outputbuffer waarin de ge
gevens staan.

:onbepaald.

de naam ,)
van de naam t)
van de naam t)

:de eerste twea karakters van
:het derde en vierde karakter
:het vijfde en zesde karakter
:de extensie.
:de lengte; bij afwezigheid de waarde O.

De outputbuffer.
Plaats:

o
1
2
3
4

')Als de naam minder dan 6 of de extensie minder dan 2 karak
ters lang is, worden de resterende karakters spaties (x'20)

5) Gebruik van andere subroutines.

ASCHEX :indien lengte aanwezig is.
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7.3.8 DECASC

1) Doel.

Een positief binair getal dat kleiner dan 10.000 is, omzetten
in een decimaal getal van 4 cijfers in ASCII-code.

2) Mogelijke foutcodes

Geen

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2

3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:het positieve binaire getal.
:het adres van de eerste van de
waar het decimalegetal komt te

:wordt niet gebruikt.

twee plaatsen
staan.

In programma:
JSR DECASC

;hier terugkeer.

4) Naafloop

De registers:
o :onbepaald
1 :bevat het· resterende binaire getal, indien dit

het groter dan 9.999 was.
2 :als bij aanvang: het adres van de eerste van de

twee geheugenplaatsen waar het getal in ASCII
nu staat.

3 :ongebruikt.

5) Gebruik van andere subroutines

Het programma maakt gebruik van het grootste gedeelte van
HEXASC.
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7 • ') .9 FORMAT

1) Doel.

De output van de subroutine TTYIN, die de output via de tele
type verzorgt, op zodanige wijze aanpassen, dat het door de
subroutine CHECK kan worden verwerkt. Ret drivenummer, de naaw,
de extensie en eventueel de lengte worden op hetzelfde formaat
gebracht als die bij de input via de globals is.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:wordt niet gebruikt.
:wordt niet gebruikt.
:het beginadres van de teletype-outputbuffer.

In programma:
JSR FORMAT

;hier terugkeer

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :ongebruikt.
2 :ongebruikt.
3 :hetbeginadres van de outputbuffer.

:drivenummer (indien gegeven) en dubbele punt (:)
:eerste paar karakters vari de naam ,)
:tweede paar karakters van de naam ,)
:derde paar karakters van de naam ,)
:punt(.) en eerste karakter van de extensie ,)
:tweede karakter') ~an de extensie en komma (,)
:eventuele lengte ,)

De outputbuffer.
Plaats:

o
1
2
3
4
5
6

')Indien aanwezig; anders spaties.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7 • .3.10 REXASC

1) Doel.

Ret omzetten van een binair getal in een getal van 4 hexadeci
male cijfers in ASCII-code.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2

3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:het binaire getal.
:het adres van de eerste van de
plaatsen waar het hexadecimale
staan.

:wordt niet gebruikt.

twee geheugen
getal komt te

In programma:
JSR REXASC

;hier terugkeer.

4) Na afloop

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :als bij aanvang: het adres van de eerste van de

twee geheugenplaatsen.
3 :ongebruikt.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7• 3. 11 KANAL

1) Doel.

a. Ret openen van een opgegeven vrij kanaal.
b. Ret controleren van de naam en extensie op syntaktische

fouten. Bij ontbreken van een extensie MP invullen.
c. Ret plaatsen van een foutloze naam en extensie met de even

tuele lengte in de kanaaltabel.
d. De kanaaltabel gereed maken voor de open-routine.

2) Mogelijke foutcodes.

2

3

21

:syntex extensie.
karakters zijn geen letters,cijfers, spaties of
ster met spatie.

:syntex naam.
eerste karakter is geen letter of ster.
volgende karakters zijn geen letters, cijfers of
spaties.

:kanaal niet vrij.
opgegeven kanaal is al geopend.

3) Bij aanro~.

De registers
o
1
2

3

In te vullen
Plaats:

o
1
2
3
4·

moeten bevll.tten:
:wordt niet gebruikt.
:het kunaalnummer (defaultwaarde 0)
:adres waar de in te vullen gegevens
put van CRECK)

:wordt niet gebruikt.

gegevens (outputbuffer van CHECK)

:eerste paar karakters van naam.')
:tweede paar karakters van naam. I)
: derde paar karakters van naam. 1 )

:extensie (defaultwaarde ME)
:lengte of 0

staan (Ou.t-

in programma:
JSR KANAL

•..• jhier terugkeer bij een fout.
I;hier normale terugkeer.

')Eventueel aangevu1d met spaties.



:eerste paar karakters van naam.
:tweede paar karakters van naam.
:derde paar karakters van naam.
:extensie.
:lengte of O.
:0 (beginsectoradres).
:X'FFFF (kanaal nog vrij).
:0 (sectornumrner).
:3 (lees- en schrijfprotectie)
:0 (actuele teller).

l!OJ

4) Na afloop.

De registers:
o :ongebruikt.
1 :onbepaald.
2 :beginadres van de kanaaltabel.
3 :ongebruikt.

Kanaaltabel.
Woord:

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7.J.1~ LDISEC

1) Doel.

Lezen van een opgegeveri sector van de diskette met behulp van
het standaardprogramma DSKIO in ROM.

2) Mogelijke foutcodes.

o :diskerror (met sectoradres).
aangegeven sector (reg 1) Diet telezen (na 6 po
gingen).

3) Bij aanroep.

De registers moeten bevatten:
o :adres van de eerstevan de 256 opeenvolgende ge-

heugenplaatsen waar de te lezen sector naar toe
geschreven moet worden.

1 :adres van de te lezen sector.
2 :wordt niet gebruikt.
3 :wordt niet gebruikt.

In programma:
JSR LDISEC

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :adres van de gelezen sector (a18 bij aanroep).
2 :ongebruikt.
3 :ongebruikt.

5) Gebruik van andere subroutines.

Er wordt aIleen gebruik gemaakt van het diskbesturingsprogram
ma DSKIO (in ROM).
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7.3.13 LENT

1) Doel.

a. Ret lezen van een opgegeven entry uit de directory.
b. Ret aanpassen van het beginsectoradres aan het drivenummer:

sectoradres <x'268

4t 1, ongewi j zig'd
#2 +x'268

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bij aanroe;e,.

-x "268'
ongewijzigd

Outputbuffer:
Plaats:

o
1
2
3
4
5

De registers:
o :het relatieve beginadres van entry in de direc-

tory-buffer.
1 :het drivenummer -1.
2 :eerste adres van de outputbuffer waarin gegevens

van de entry geplaatst moeten worden.
3 :beginadres van de directorybuffer.

De directorybuffer:
Rierin moet de directorysector met de gewenste entry aan
wezig zijn.

In programma:
JSR LENT

.••• ;hier terugkeer.

4) Na afloop.

AIle registers :onbepaald.

:eerste paar karakters van de filenaam.
: twe ede paar " "" "
: derde paar " "" "
:extensie.
:lengte van de file.
:beginsectoradres (aangepast aan drivenummer)

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7.3.14 LSEC

1) Doel.

Het lezen van een sector van een geopende file.

2) Mogelijke foutcodes.

4 :secnum 1.
Sectornummer is te klein.

13 : end of file (EOF).
Opgegeven sectornummer is grater dan de file
lengte.

14 :read protect.
De file is niet leesbaar.

Verder als bij LDISEC.

3) Bi.j aanroep.

De registers moeten bevatten:
o :adres van de eerste van de 256 geheugenplaatsen

waar de sector geschreven moet worden.
1 :onbepaald.
2 :beginadres van de kanaaltabel.
3 :wordt niet gebruikt.

De kanaaltabel: als bij de routine READ.

In programma:
JSR LSEC........

4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een fout •
;hier normale terugkeer.

De registers:
o :onbepaald. I

1 :adres van de gelezen sector.
2 :beginadres van de kanaaltabel.
3 :ongebruikt.

De kanaaltabel: als bij de routine READ:

5) Gebruik van andere subroutines.

LDISEC
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7.3.15 MESG

1) Doel.

Ret geven van een melding op een nieuwe regel.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bij aanroep.

AIle registers: onbepffald (veranderen niet).

In programma:
JSR MESG
.WORD MELD

•••• ;hier terugkeer

MELD: .ASCII 'ABC ••.• '
.WORD 0

;melding

4) Na afloop.

AIle registers: ongewijzigd.

5) Gebruik van andere subroutines.

PUT2C :firmware teletype outputroutine in ROM.

De output is te stoppen door de 'break'-toets in te drukken
(zie routine STOP).
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7.3.16 RESAVS

1) Doel.

Het terugplaatsen van de stack; vervolg aktie van SAVES.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bi,j aanroep.

AIle registers: onbepaald (veranderen niet).

In programma:
JSR RESAVS

•••• ;hier terugkeer.

4) Na aflooJ2.

AIle registers: ongewijzigd.

Stack: als voor SAVES-routine.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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'7 • .3 • 1E SAVES

1) Doel.

Het redden van de stack.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen •

.3) Bij aanroep.

AIle registers: onbepaald (veranderen niet).

In programma:
JSR SAVES.... ;hier terugkeer.

4) Wa afloop.

AIle registers: ongewijzigd.

Stack: leeg.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7.3.17 SDISEC

1) Doel.

Ret schrijven van de inhoud van 256 opeenvolgende "geheugen
plaatsen naar een opgegeven sector.

2) Mogelijke foutcodes.

o :disk error (met sectoradres).
Ret beschrijven van de sector is niet gelukt
(na 6 pogingen).

3) Bi.j aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
: adres van de eerste
:sector adres.
:wordt niet gebruikt.
:wordt niet gebruikt.

van de 256 plaatsen.

In programma:
JSR SDISEC

•••• ;hier terugkeer bij een fout.
•••• ;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

De registers:
o :onbepaald.
1 :sectoradres.
2 :ongebruikt.
3 :ongebruikt.

De inhoud van de geheugenplaatsen blijft ongewijzigd.

5) Gebruik van andere subroutines.

DSKIO :firmware diskhandler in ROM.
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7.3.1 e SENT

1) Doel.

a. Het invullen van een filenaam en extensie in een reeds in
de directory aanwezige (lege file) entry.

b. Het schrijven van de gewijzigde directory-sector.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij SDISEC.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:relatieve adres va~ de entry in de directory-
buffer.

:adres van de desbetreffende directory-sector.
:adres van de filenaam en extensie~

:beginadres van de directory-buffer (256 woorden).

De directory-buffer:
Hierin staat de sector, waarop de entry voorkomt.

De filenaam en extensie:
Als in ~en kanaaltabel (plaats 0-3).

In programma:
JSR SENT....

4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een fout.
;hier normale terugkeer.

AIle registers: onbepaald.

5) Gebruik van andere subroutines.

SDISEC
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7.3.19 SENTUS

1) Doel.
a. Bet veranderen van de lege file entry.
b. Bet tussenvoegen van data-file entry door aIle volgende

entries een plaats op te schuiven.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij de gebruikte subroutines.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:het entrynummer van de lege file entry.
:adres van de te plaatsen file-g8gevens.
:beginadres van de directory-buffer.

De file-gegevens:
Als in een kanaaltabel (plaats 0-4).

In programma:
JSR SENTUS

••.•• ;hier terugkeer bij een fout.
••.•. ;hier normale terugkeer.

4) Na afloop.

AIle registers: onbepaald.

5) Gebruik van andere subroutines.

BEPTOT
LDISEC
SDISEC
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7.3.20 SHIFTB

1) Doel.

Het een plaats terugschuiven van alle entries in de directory
tot een opgegeven entry; deze verdwijnt dan. Dit schuiven
gebeurt van achter nar voren.

2) Mogelijke foutcodes.

Als bij de gebruikte subroutines.

3) Bi~ aanroep.

De registers
o
1
2
J

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:nummer van de te verwijderen entry.
:onbepaald.
:beginadres van de directory-buffer.

....

In programma:
JSR SHIFTB

;hier
jhier

4) Na afloop.

Alle registers: onbepaald.

terugkeer bij een fout.
normale terugkeer.

5) Gebruik van andere subroutines.

BEPTOT
LDISEC
SDISEC
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7.3.21 SSEC

1) Doel.

Het schrijven van een sector van een geopende file.

2) Mogelijke foutcodes.

4

11

1 2

Verder als

:secnum 1.
Sectornummer is te klein.

:fileruimte te klein.
Opgegeven sectornummer is groter dan de file
lengte.

:write protect.
De file is niet beschrijfbaar.

bij SDISEC.

3) Bi.j aanroep.

De registers moeten bevatten:
o :adres van de eerste van de 256 opeenvolgende

weg te schrijven geheugeninhouden.
1 :onbepaald.
2 :beginadres van de kanaaltabel.
3 :wordt niet gebruikt.

De kanaaltabel: als bij de routine WRITE.

In programma:
JSR SSEC........

4) Na afloop.

jhier terugkeer bij een fout •
jhier normale terugkeer.

De registers:
o :onbepaald.
1 :adres van de beschreven sector.
2 :beginadres van de kanaaltabel.
3 :ongebruikt.

De kanaaltabel: als bij de routine WRITE.

5) Gebruik van andere subroutines.

SDISEC
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7.3.22 TESTVR

1) Doel.

Ret testen of een vrlJe ruimte de gewenste lengte heeft of
het vinden van de grootste vrije ruimte.

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bi.j aanroep.

De registers
o

1
2
J

moeten bevatten:
:relatieve adres van de (lege file) entry in
de directory-buffer.

:entry nummer.
:gezochte lengte; indien 0: grootste vrije ruimte.
:beginadres van de directory-buffer.

De directory-buffer:
Rierin moet de sector staan, waarop de entry voorkomt.

. ...

In programma:
JSR TESTVR
.WORD ENTVR

•••• ;hier terugke"r
-zoeken naar
-ruimte niet

;hier terugkeer

bij:
grootste vr~Je ruimte.
gevonden (te klein).
als ruimte gevonden is.

ENTVR: .WORD 0 ;het entrynummer van de (grootste) lege
file .

•WORD 0 ;de lengte van de (grootste) lege file.

4) Na afloop.

AIle registers: onbepaald.

5) Gebruik van andere subroutines.

Geen.
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7.• 3.23 TTYIN

1) Doel.

Ret verzorgen van de teletypa input (per regel).

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

3) Bij aanroep.

De registers
o
1
2
3

moeten bevatten:
:onbepaald.
:onbepaald.
:onbepaald.
:beginadres van de inputbuffer.
Deze moet 130 woorden lang zijn.

In programma:
JSR TTYIN

••••....
4) Na afloop.

;hier terugkeer bij een contr/Q
;hier normale terugkeer

De registers:
o :onbepaald.
1 :onbepaald.
2 :onbepaald.
3 :beginadres van de inputbeffer.

5) Gebruik van andere subroutines.

GECO
PUTC

6) Diverse.

:firmware teletype inputroutine in ROM.
:firmware teletype outputroutine in ROM.

a. De teletype handler heeft de volgende regels:
-Kleine letters worden omgezet in hoofdletters.
-Een aental tekens hebben een speciale betekenis:

Carriage Return (CR: X'OD):
einde regel en subroutine.

Contr/Q (X' 11 ):
aan begin v&n regel: speciale terugkeer.
overige pl~atsen:~begin regel opnieuw.

(prlnter: ~'».
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Alternate (X'7D):
op aIle plaatsen: begin regel opnieuw. ('?~')

Back space (~: X'5F):
wis het vorige getypte teken uit.

-De volgende tekens hebben een tabulator-funktie;
~ (X'23): altijd 7' karakter.
: (X'3A): altijd 12' karakter •
• (X'2E): altijd 21' karakter.
, (X'2C): altijd 26' karakter.
6R (X'OD): altijd 65' en laatste karakter.

Als een van deze karakters wordt ingetypt, worden de
niet gebruikte plaatsen opgevuld met spaties (X'20).

-Er kunnen niet meer dan 64 karakters worden ingetypt,
daarna geeft de routine zelf een CR.

-Als tekens worden gezien:
aIle hierboven vermelde tekens.
aIle karakters met een waarde van X'20 tot en
met X'7A.

Een volledige lijst van ASCII-karakters is te vinden in
IMP-16 Programming en assembler manual, appendix A (lit 13).

b. Indeling van de inputbuffer:
1Lg 2L! 2Li~~ 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22

~ +e) +e)
#

23/24 25/26 27/28 29/30
fe)

...... 61L62 63L64~
;
CR (X'ODOO)

l' en 2' karakter in een geheugenwoord.
eventueel,indien getypt.



118

'i' • ).24 T'IrYOUT

1) 12.Q..tl.

Het geven van een melding (zonder nieuwe regel).

2) Mogelijke foutcodes.

Geen.

) "1 B"I lJ aanroep.

AIle registers: onbepaald (veranderen niet).

In programma:
JSR TTYOUT
•WORD MESG

•••• ;hier terugkeer.

MESG: .ASCII 'ABC ••. ,'
•WORD 0

;melding .
;afsluiting.

4) Na afloop.

AIle registers: ongewijzigd.

5) Gebruik van andere subroutines.

PUT2C :firmware teletype outputroutine in ROM.

De output is te stoppen door de 'break'-toets in te drukken
(zie routine STOP).
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7.).25 ZOEK

1) Doel.

Het zoeken van een bepaalde entry in een bepaalde directory.

2) Mogelijke foutcodes.

25 :system error
Na doorzoeken van 5 directory-sectoren is de
gezochte en de last entry niet gevonden.

Verder als bij LDISEC

)) Bij aanroep.

De registers
o
1

2
)

moeten bevatten:
:het drivenummer-1.
:entrynummer waarna moet worden gezocht; bij
zoeken vanaf het begin~ -1.

:beginadres van de gegevens van de gezochte entry.
:beginadres van de directory-buffer.

waarde: 0

;filenaam: bij zoeken naar:
-aIleen extensie of datafile:
plaats 0 waarde: X'2A20 (='I~').,

-lege file:
plaats 0-3

-last entry:
plaats 0-3 waarde: 1

:file-extensie: bij zoeken naar:
-aIleen neem of datafile:
plaats 3 waarde: X'2A20 (='~u').

3

De gegevens van de gezochte entry (4 plaatsen):
Plaats:

0-2

terugkeer bij een fout.
terugkeer bij entry onbekend of
last entry gevonden.
terugkeer bij entry gevonden.;hier• • • •

De argument en (als entrynummer ~ -1):
1 :relatief adres van entry, waarna gezocht moet

worden, in de directory-buffer.
2 :adres van de sector, waarop de entry staat.

De directory-buffer (als entrynummer ~ -1):
Hierin staat de sector waarop het zoeken wordt begonnen.

In programma:
JSR ZOEK
•WORD ARGUM

• • • • ;hier
• • • • ;hier



ARGUM: .WORD 0
.WORD 0
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;argument 1
;argument 2

4) Na afloop.

De registers:
o :als argument 1 na afloop
1 :entrynummer van de gezochte of last entry.
2 :als bij aanroep.
3 :als bij aanroep.

De argumenten:
1 :relatieve adres van gezochte of last entry in

de directory-buffer.
2 :adres van de bijbehorende directory-sector.

5) Gebruik van andere subroutines.

LDISEC
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8 Ret testen van hot systeem-programma.

Ret systeem-programma is opgebouwd uit een groot aantal
(sub)routines.
Elke subroutine, behandeld in hoofdstuk 7.3 is afzonderlijk
uitgetest. Bij elke test werden de volgende punten in acht
genomen:

1. Voldoet de subroutine in alle mogelijk voorkomende gevallen?
2. Kloppen aIle opgegeven specificaties, onder andere het ge

bruik van de registers?

3. Wordt bij een fout de juiste code afgegeven en afgegeven
en de subroutine daarna op de juiste wijze afgebroken?

4. Is het mogelijk om ook onvoorziene situaties te signaleren
(bijvoorbeeld geen directory)?

Alle routines uit paragraaf 7.2 zijn op de meest voorkornende
situaties getset, met behulp van:

-speciale testprogramma's
-het aangepaste Editor-programma waarmee het mogelijk was,
snel files te creeren, te lezen, schrijven verwijderen
enzovoorts.

Ret testen van alle denkbare en mogelijk voorkomende situaties
is vrijwel onmogelijk, omdat dit te veel tijd zou vergen.
De verschillende testprogramma's zijn in souTce-versie
beschikbaar op diskette. Met behulp van het vorige hoofdstuk
en de listing van de testprogramma's, kan men elke test
opnieuw uitvoeren.
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9. Nabeschouwing en mogelijke uitbreidingen.

9.1 Nabeschouwing

Het filesysteem, zoals het nu beschikbaar is, voldoet aan
de meeste eisen die vooraf gesteld zijn (hfst 3.2)

-Het is mogelijk files te openen, te lezen en te schrijven
en te sluiten.

-Er kunnen nieuwe files geplaatst worden en bestaande files
kunnen verwijderd worden.

-Vanui teen programma kan een andere worden opgestart •. _ .

-Er kan een lees- en schrijfprotectie worden aangebracht
op elke file.

-Het is mogelijk elk programma direkt uit te voeren. Op het
einde van een programma kan men op eenvoudige wijze terug
keren naar de keyboardmonitor.

-Het is mogelijk geheugenplaatsen te listen, te vullen, en
te modificeren.

-Er zijn een aantal service-programma's beschikbaar om onder
andere:

-filenamen te veranderen
-directories te initialiseren
-diskettes te kopieren
-files te kopieren
-de fileblokken op een diskette aaneen te schuiven
tot een aaneengesloten bloke

Alleen de interrupt-handler, om elk programma te onderbreken,
kon niet gerealiseerd worden, omdat dan een aantal programma's
in ROM moeten worden aangepast. Dit laatste was Diet moge
lijk omdat de PROM-programmer in reparatie is. In de diverse
routines is wel rekening gehouden met de mogelijkheid van
een interrupt. Er is nu wel een eenvoudige 'afbreek' mogelijk
heid aanwezig, maar deze is niet voldoende.

De editor, assembler" dis,k- en bootstraploader zijn zodanig
aangepast en in het geheugen 'verplaatst·, zodat ze met het
filesysteem kunnen werken. De aanpassingen vie len eigenlijk
buiten de afstudeeropdracht, maar maken het systeem meteen
bruikbaar en werkzaam. De veranderingen in de editor zijn
uitgevoerd samen met een stageair.

Het filesysteem gebruikt ongeveer 3.5 k geheugen (RAM), in
clusief de buffer om een sector in te lezen. Het totale
operating system, inclusief assembler en editor heeft mini
maal 12 k geheugen nodig waarvan buim 8 k voor de systeem
software (assembler enz.) en het uitvoeren van gebruikers~
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programma's bestemd is. Ret filesysteem en de keyboard
monitor moeten permanent in het geheugen aanwezig zijn.

Akties als het openen en sluiten van files verlopen in min
der dan 3 seeondes, terwijl het lezen en schrijven van sec
toren nLet merkbaar langer duurt als daarvoor; in werkelijk
heid duurt een lees- of schrijfaktie ongeveer 0,1 msec langer;
dat is minder dan 1,% van c.1e gemiddelde duur van een leesaktie.

Ret systeem is getest, zowel elke subroutine afzmnderlijk
ala het geheel, op diverse, mogelijk voorkomende situaties~

Ret is echter onmogelijk om elke in de toekomst voorkomende
situatie te bedenken. Bij normaal gebruik zal het systeem
echter foutloos werken.

9.2 Mogelijke uitbreidingen

Ret systeem kan nog op diverse wijzen uitgebreid en wellicht
verbeterd worden.
Een probleem bij het maken van het nu aanwezige file-systeem
was, dat de bestaande firmware programma's in PROM's Diet
aante pasaen waren, omdat de PROM-programmer defect was.
Indien deze gemaakt is, kunnen de volgende verbeteringen wor
den aangebracht:

-Ret filesysteem staat nu op de diskette. Ret kan dan in een
PROM gezet worden. Ret liefst met een eigen RAM-geheugen om
de veranderlijke gegevens in op te bergen. Nu blijft de mo
gelijkheid bestaan het systeemprogramma te overschrijven;
door het plaatsen in een PROM wordt dit onmogelijk.
Bij het programmeren is reeds met deze aanpassing rekening
gehouden, zodat er slechts kleine veranderingen behoeven te
worden aangebracht.

-De nu in het systeem aangebrachte mogelijkheid om een pro
gramma te onderbreken of af te breken is slechts een nood
oplossing. Ret inbouwen van een echte interrupt-handler,
zodat elk programma op elk moment kan worden onderbroken,
zal dus een verbetering zijn.

-Indien het gedeelte van de bootstraploader dat in een PROM
staat, kan worden aangepast, kan ook het opstarten met altijd
de masterdiskette op drive look komen te vervallen.
In dit geval kan ook de diskloader op sector 1 (of X'269)
kunnen komen te vervallen.

-Tot slot moet de mogelijk bekeken worden de lees- an schrijf
akties nog sneller te laten verlopen dan nu het geval is.
Volgens de beschrijving (lit 12) zijn alle sectoren op de
diskette doorgenummerd en staan twee sectoren met opeenvol :
gende adressen ook achter elkaar op de diskette.
Als we nu twee achtereenvolgende sectoren willen lezen, kan
het zijn dat, na het lezen van de eerste, de diskette eerst
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een hele omwenteling moet maken, alvorens de volgende sec-
tor kan worden gelezen. Dit kan vooral gebeuren ale het
aroltal uit te voeren instrukties tussen het lezen van twee
sectoren groot is. Door de volgorde van de sectoren op de
diskette te veranderen, bijvoorbeeld van de volgorde 1,2,3 ••• 8
per track de volgorde 1,4,7,2,5,8,3,6, te nemen, wordt de pe
riode tussen het lezen van twee opeenvolgende sectoren een
kwart omwenteling. In deze tijd kunnen heelwat instrukties
uitgevoerd worden, zodat als de tijd voldoende is, dit in
het totaal een aanzienlijke hesparing van tijd zal opleveren.
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Appendix A

Verklaring van veelgeb~likte termen.

Adres
-geheugen

-relatief

:hexadecimaal getal dat de plaats in het geheugen
aangeeft.

:hexadecimaal getal, dat het adres aangeeft van
af een beginadres. De werkelijke plaats is dus
gelijk aan de som van het begin- en het rela
tieve adres.

-sectoradres:h~xadecimaalgetal dat het adres van een sector
aangeeft. Het getal moet liggen tussen de a en
de X' 4CF.

Assembler

Base page

Buffer

:uitvoerbaar programma dat een programmatekst
(source file) 'vertaalt' in voor de computer
begrijpbare instrukties (object file). Deze zijn
nog niet direkt uitvoerbaar, maar moeten eerst
nog door een loader op de juiste manier geplaatst
worden. Zie ook IMP 16 Programming en Assembler
Manual (lit 10)

:De eerste 256 geheugenwoorden (adres a-x·' 100);
ook weI BSECT genoemd.

:Aantal aaneensluitende geheugenplaatsen die be
stemd zijn om bepaalde gegevens tijdelijk te be
waren.

op een diskette
:Tussen files kunnen vrlJe sectoren aanwezig zijn.
Het comprimeren is het ·opschuiven van de beschre
yen files naar de voorste sectoren (indien mo
gelijk) zodat de vrije sectoren bijelkaar achter
aan komen te staan. Dit kan gedaan worden met
een SERVICprogramma.

table

Comprimeren

Bad sector

Directory

Tabel waarin de adressen staan van de niet te
lezen of te beschrijven sectoren van een diskette.
Ze staat op de eerste sector van elke diskette
(adres O'of X~ 286) en wordt gecreeerd door het
initialisatie-programma in FDSKDI (flop~ing disk
diagnostic). Zie ook DOS Manual hfdst5 tlit12)

:Een lijst waarin de namen van aIle files en aIle
vrije ruimtes staan, die op een bepaalde disket
te voorkomen. De gegevens van elke file staan
in een directoryentry, waarin ook nog de lengte
en het beginadres staan. Als een file geopend is
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of ~en protectie, heeft, komen deze ook erin te
staan. Voor verdere details zie hfdst.3.3 en 3.4.
Vrije ruimte wordt ook in de directory opgenomen
op dezelfde wijze als een file.Echter op de
plaats van de naam en de extensie komt een ken
merk te staan, nl. de waarde 0, om aan te geven
dat het hier om vrije sectoren gaat. Na de laat
ste entry komt de'last entry' om aan te geven
dat de rest van de directory leeg is. De direc
tory kan maximaal 5 sectoren lang zijn en bevat
42 entry's per sector. De directory staat altijd
op de 4de tot en met de 9de sector van een dis
kette.

-entry :een tabel met gegevens van een file of een vrije
ruimte. Zes woorden lang, met de volgende inde
ling:
woord 0 tot en met 2 naam ( bij vrije ruimte 0)

3 extens1e (bij vrije ruimte 0)
4 lengte
5 beginsectoradres en protectie-/open

file bits.
Voor details zie hfdst. 3.4.

Drive :de unit, waarin de floppy disk moet, heeft twee
spindels waarop de diskettes kunnen draaien. De
linker heeft het nummer 1 (#1) en de sectoren
van de daarin aanwezig diskette hebben een adres
van 0 tot en met X'267. De rechterdrive is num
mer 2 (#2) met op de diskette sector adressen
X'268 tot en met X'4CF.

Default (waarde)
:gegeven dat wordt ingevuld bij het ontbreken van
een bepaalde grootheid.
Voorbeelden: kanaalnummer: 0

'extensie: 'MP'
lengte (bij nieuwe files): helft

van grootste vrije ruimte.

Editor :uitvoerbaar programma, waarmee een programmatekst
kan worden gemaakt en veranderd.
kent twee modes:
-een sector mode waarbij de input en output een
geheel aantal sectoren (ofwel een gehele file)
is. Wordt gebruikt bij kleine programma's.
(+ 500 regels)

~een editmode waarbij de in- en uitvoer een opge
geven aantal regels is. Deze mode wordt gebruikt
bij het maken en veranderen van grotere pro
gramma's. Uitgebreide informatie IMP 16 utillities
Reference Manual hfdst 5 Editor (lit 11)

Editbuffer :buffer van de editor waarin de regels van een
source file gczet kunnen worden.Het aantal is
afhankelijk van de geheugengrootte en de hoeveel
heid karakters per regel. Bij 16k geheugen kan
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het buffer in de nieuwe versie (Edit 16 REV F/~jYs)
ongeveer 750 regels bevatten;bij 20k ongeveer
1100 regels.

File :een groep van bij elkaar horende gegevens op een
diskette. Ze heeft een naam en een extensie en
staat op tenminste een sector.

-naam :een woord bestaande uit een letter gevolgd door
maximaal 5 letters of cijfers. De naam moet
samen met de extensie uniek zijn in een directory.

-extensie :maximaal twee letters of cijfers die kunnen aan
geven om wat voor soort file het gaat.
Voorbeelden: SO-source file (zie programma)

OM-objectfile of load module (zie
programma)

MP- uitvoerbaar programma file.
(de faultwaarde)

De naam en extensie worden uitgebreid besproken
in hoofdstuk 3.2.

-lengte :het totaal aantal sectoren van een file ,op een
diskette. Tenzij anders aangegeven is, is dit
een heximaal getal.

-oude,bestaande file
:file die reeds minstens een keer gesloten is ge
weest. Ze heeft een lengte vast ligt.

-nieuwe file:file waarvoor een bepaalde ruimte is gereserveerd.
De werkelijke lengte ligt pas vast na de eerste
sluiting.

Diskette : een dunne plastic schijf met een TIlagnetisch ge-
voelige laag, die draaibaar zit cen plastic hoes
met teflon-binnenbekleding. Bij de aanwc7Jigheid
in een een drive draait ze met een konstante
snelheid in de hoes. Ze is dan beschrijf- en lees
baar met behulp van een magnetische kop. Ze bevat
616 sectoren die afzonderlijk adresseerbaar zijn.
Zie ook DOS Manual hfdst 1 (lit 12)

Foutcode :een bepaald getal in register 0, dat aangeeft wat
voor soort fout is geconstateerd bij een terug
keer na een fout. Met behulp van de routine
ERROR kan deze fout op de teletype worden uitge
print. Een lijst van foutcodes en foutmeldingen
staat in hoofdstuk 4.26.Foutmeldingen. Niet elke
fout behoeft zodanig te zijn dat het programma
afgebroken moet worden.

Foutmelding :de boodschap, gegeven door de routine ERROR, die
weergeeft, wat voor soort fout gemaakt is (zie
ook foutcode) Tenzij anders wordt aangegeven ge
ven de (sub)routines aIleen foutcodes, die de
gebruiker eventueel moet laten uitprinten.

Hexidecimaal cijfer
:de decimale cijfers 0 tot en met 9 en de letters
A tot en met F. Deze laatste staan voor de deci-
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male getallen 10 tot en met 15.
Hexadecimaal getal

:een getal van maximaal twee of vier hexadecimale
cijfers. Spatie in het begin worden niet meege
teld en tussen twee getallen moet een slach (/)
of een spatie als scheidingsteken gezet worden.
In het verslag wordt, om aan te geven dat het
gaat om een hexadecimaal getal, voor het getal
een X' geplaatst. Bijvoorbeeld X'268=616 Voor
omrekenin~stabellenzie Appendix H van Assembler
Handbook (litlO).

Kanaal :orgaan dat de verbinding tusse het programma in
het geheugen en de files op de diskettes tot
stand brengt en in stand houdt. Voor de gebruiker
zijn er 8 kanalen beschikbaar, genummerd van 0
tot en met 7 (defaultwaarde=O) Ret systeem heeft
twee eigen kanalen A en B. Een kanaal wordt ge
lijktijdig met een file geopend en gesloten. Zie
verder hoofdstuk 3.5 Kanaal.

Kanaaltabel :een tabel van tien geheugenplaatsen waarin aIle
noodzakelijke gegevens voor de lees- en schrijf
akties staan, zoals filenaam en -extensie, de
filelengte, het beginsectoradrea, de prtectie en
het sectornummer. Zie verder hoofdstuk 7.1.1.
Kanaaltabel.

Lees/read-aktie
:het.lezen" van een sector van een geopende file
met behulp van een bij behorend kanaal.

Loader :
-bootstraploader

:loader die uit twee delen bestaat.
Deel 1 in ROM om het systeem op te starten.
Deel 2 op disk (eerste en tweede sector) om pro
gramma's te laden en uit te laten voeren.

-diskloader :direkt uitvoerbaar programma waarmee andere uit
voerbare programma's kunnen worden gemaakt. Dit
kunnen zijn mainprogramma's en overlays (zie pro
gramma) Zie ook DOS Manual hfdst 4 (lit 12)

Openen
-oude file :het toegankelijk" maken, met behulp van een kanaal,

van een bestaande file op een van de twee diskettes.
Een open aktie moet altijd gevolgd worden door
een sluitaktie.

-nieuwe file:het creeerenvan een nieuwe file waarvoor men een
bepaalde ruimte kan creeeren door het opgeven
van een verwachte lengte. Als men g8en lengte
vermeldt (of 0) wordt de helft van de grootste
vrije ruimte gereserveerd.

Programma
-tekst of sourcefile
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:dit is de tekst van een programma met daarin de
instruktie.Men kan deze maken met behulp van de
editor.

-loadmodule of objectfile
:de laadbare vorm van een programma. De instruk
ties worden door de assembler omgezetin machine
codes, die in records (blokken van 18 geheugen
woorden) worden weggeschreven naar disk of uit
gepnst kunnen worden.

-uitvoerbaar programma
:een programma dat met behulp van een loader is
gemaakt uit een of meerdere objectfiles. Zo'n
programma kan direkt uitvoerbaar zijn (mainpro
gram) of horen bij een mainprogramma (overlay)

-mainprogramma
:een direkt uitvoerbaar programma. Bijvoorbeeld
het operating systeem.

-overlay :in dit systeem: een uitvoerbaar programma dat
gebruik maakt van gedeeltes van een bijbehorend
hoofdprogramma. Deze laatste moet al in het ge
heugen aanwezig zijn als een overlay wordt uit~

gevoerd. Voorbeelden: Editor, Assembler, Disc
loader en Servic zijn overlays bij het hoofdpro
gramma·· System, zoals ook ieder users programma
dat gebruik maakt van het systeem.

Protectie :een file kan beschermd worden tegen overschrijven
en tegen ongewenst lezen. Als een protectie is
aangebracht kan de file ook niet worden verwij
derd.Een file met een leesprotectie kan niet ge
kopieerd en niet uitgevoerd worden. Als een
diskette gekopieerd wordt, dan wordt de protectie
meegekopieerd. De protectie kan aangebracht en
verwijderd worden door de systeembeheerder.

Schrijf/write-aktie
:het beschrijven van een sector van een geopende
file met behulp van het bijbehorend kanaal.

Sector :bepaald gedeelte van een diskette waarop 256 ge-
heugertwoorden kunnen worden geplaatst. Een sector
is alleen in zijn geheel te lezen of te beschrij
ven.

-adres :hexadecimaal getal van maximaal 3 cijfers dat de
plaats van de sector aangeeft. Een sector met een
adres kleiner dan X'268 ligt op drive~l, groter
dan X'267 (en kleiner dan X'4DO) ligt op drive ~.
Deze adressen zijn logische adressen, in tegen
stelling tot de physische adressen die berekend
worden aan de hand van de bad sector table. Indien
er geen 'slechte' sectoren zijn, is een logisch
adres gelijk aan het physische.

Sluit/close-aktie
:het sluiten van een geopende file en het bijbe-
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horende kanaal~ Bij sen nieuwe file wordt de wer
kelijke filelengte berekend en de resterende sec
toren van de gereserveerde ruimte weer als vrije
ruimte teruggegeven.(zie ook openen nieuwe file)
Een nieuwe file met lengte 0 wordt verwijderd.

Verwijder!delete-aktie
:hiermee kan een filenaam (met extensie) verwijderd
worden uit een een directory. De ruimte wordt ge
kenmerkt als vrije ruimte.

Uitvoeren!run-aktie
:uitvoerbare programma-files kl1nnen met behulp van
deze routine in het geheugen geladen en uitgevoerd
worden.

Woord(geheugen)
:een plaats in het geheugen, bestaande uit 16 bits
ofwel 2 bytes. Elk woord kan een machine-instruktie
bevatten of de code van 2 ASC II-karakters of een
(binair) getal tussen de-32768 en de +32767. Elk
woord heeft een adres;dit is een hexadecimaal ge
tal van maximaal 4 cijfers. Ook de inhoud kan wor
den weergegeven.in zo'n vorm. In dat geval staat
het meest rechtse cijfer voor bit Otot en met 3
enzovoorts tet het meest linkse cijfer veer bits
12 tot en met 15.

-rechterbyte
:bit 0 tot en met 7.

-linkerbyte:bit 8 tot en met 15.
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Appendix B

Aanwijzin~en voor het gebruik van het systeemprogramma.

B.1. Bet opstarten.

1. Zet aIle apparatuur aan en kies met de knoppen AUX1 en
AUX2'de gewenste teletype-transmissiesnelheid.

2. Plaats in drive 1 een Masterdiskette.
3a Indien speciale bootstraploader aanwezig is:

Druk op knop INIT en RUN
Op de teletype verschijnt OK
Type in Dr

3b Indien geen speciale bootstraploader aanwezig is:
Laad de PC met X'COOO en ACO met X'040 en druk dan op de
knop RUN

4. Indien op de teletype (display) de regel:
SYSTEM (REV.A) READY
:£>

verschijnt, staat het systeem in de kommandomode (zie
hoofdstuk 6)
Indien dit niet gebeurt (wacht circa 10 sec), zet dan de
computer uit en daarna weer aan. Controleer of de Master
diskette" in de juiste drive zit. Herhaal hierna punt 1 tot
en met 4.

Bierna kunnen opdrachten worden gegeven. Een aantal zullen
hierna besproken worden. Hierbij print het systeem de onder
streepte tekst. De gebruiker moet de overige tekst intypen,
waarbij de kleine letters worden gebruikt om het veranderlijke
deel van een kommando aan te geven.

B.2. Eaitor

1. De aanroep:
Indien de masterdiskette op drive 1 zit:

:£)R:ED.
Indien de masterdiskette op drive 2 zit:

~>R#2:ED.
responsie:

EDIT16 REV F/SYS
verder als bij de oude versie
zie Utillities Reference Manual Bfst 5 (lit 11)

en DOS manual Hfst 3 (lit 12)

2. Wijzigingen:
Zie ook hoofdstuk 5.2.3 Infil/Outfil.

-Disk input: ?DI
INPUT FILE:#d:naam.ext,



-Disk output:

of

-Disk copy:

of

?DO
OUTPUT
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(nf)

(nf)

-Disk edit mode:
?DE
INPUT FILE: Als bij DC-kommando
OUTPUT FILE:

-End disk edit mode (ED} en Abort disk edit mode (AD)
zijn ongewijzigd gebleven.

J. Nieuwe kommando's:
?SY

lAS

B.3. Assembler

:Naar de keyboard-monitor van het file
systeem (kommandomode).

:Naar de assembler mits deze op een van
beide diskettes aanwezig is onder de naem
AS.MP

De responsie is dan:
IMPASM REV A/SYS

1. Aanroep:
Indien de masterdiskette zit op :drive 1: ~>R:AS.

drive 2: ~>R~:AS.

verder als bij de oude versie. Zie
Programming and Assembler Manual hfdst 10
(lit 1'0) en DOS Manual hfdst 3 (lit 12).

2. Wijzigingen:
Zie ook hoofdstuk

-Disc input:

-Disc output:

-Disc tempory:

of

5.2.3 Infil/0utfil en Temfil.
.ASM DI
INPUT FILE: Als bij DI bij editor.
.ASM DO
OUTPUT FILE: Als bij DO bij editor.
.ASM DT
TEMPORY FILE:1#d:naam.ext, ~bf)
TEMPORY FILE:NEW1#d:naam.ext,(lengte) (nf)

(bf) :dit is het kommando voor een bestaande file
(nf) :dit is het kommapdo voor het creeren van een nieuwe

file. De lengte van de file (lengte) hoeft niet opgege
ven te worden.
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3. Nieuwe komrnando's:

.ASM SY

.ASM ED

.ASM DL

B.4. Diskloader

1. De aanroep:

:Naar de keyboard-monitor van het file
systeem (kommando-mode)

:Naar de editor, mi ts deze op een van" be ide
diskettes aanwezigis onder naam 'ED~WP'

:N~ar de di~kloader, mits deze op een van
diskettes aanwezig is onder de naam 'DL.MP'

Indien de masterdiskette zit op drive 1:
op drive 2:

I.:>R:DL.
~?R#2 :DL.

De responsie is dan:
fISC LOADER (REV E/SYS) READYverder als bij de oude versie.

Zie DOS Manual hfdst 4 (lit 12)

2. Wijzigingen:
Zie ook hoofdstuk 5.2.3 Infil/Outfil

-LM is default waarde geworden

-XEC is gesplitst in devolgende 2 kommando's:
RMP Run main programma
ROV Run overlay

(XEO zelf is yerdwenen)

-SY koIr.mando is veranderd in SYM kommando
(list symbol table)

-RLM kommando om papertape(s)' in te lezen is veran
derd in het kommando POM: Papertape object module.
Het RLM kommando geldt aIleen nog voor het inlezen
van Load Module van de diskette.

lRLM
INPUT FILE:fd:naam.ext,

-MP kommando
1MP
OUTPUT FILE:1#d:naam.ext, (bf)

of OUTPUT FILE:NEW1fd:naam.ext,(lengte) (nf)
Een kommando lMP moet altijd gevolgd worden door
een kommando lGO om de outputfile af te sluiten.

-OVL kommando (overlay programma)
lOVL
OUTPUT FILE: zie MP kommando

Voor dit kommando gelden dezelfde regels als bij lMP
-BLK kommando (load blok)

lBLK
OUTPUT FILE: zie 1~ kommando

Voer dit kommando gelden dezelfde regels als bij lMP.
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Verder is beginadres vanwaar in de Topsector (TSECT) wordt
begonnen met laden, verandert in X'1000 (was X'120); dit
beginadres is eventuecl te veranderen met een OTSxxx instruk
tie.

3. Nieuwe kommando's:
!SY

!AS

!ED

:Naar de keyboard-monitor van het file
systeem (kommando-mode)

:Naar de assembler, rnits deze op een ven
beide diskettes aanwezig is o~der de naam
AS.MP

:Naar de editor, mits deze op een van beide
diskettes aanwezig is onder de naam 'ED.MP'.

B.5. SERVIC programma

1. De aanroep:

Indien de masterdiskette op drive 1 zit:
op drive 2 zit:

2. De komn~ndo's:

lOR: SERVIC.
If.).Rt/2:SERVIC.

2.1 List directory (LD)
Om een overzicht te krijgen welke files op de diskette staan.

Directory van de diskette bP d~i~~ 1 LD
op drive 2 LD*2

2.2 Geef een file eennieuwe naam (RN)
Voor de files op drive 1: RN:oude file naa~.ext,nie~we naam

op drive 2: RN~2:oude file naam.ext,nieuwe naam

De extensie blijft altijd ongewijzigd.
Om aIle files met dezelfd filenaam te 'rename'-en:zzet op de
plaats van de extensie een ster (~)

Om aIle files met dezelfde naam of aIle files een nieuwe naam
te geven door respektievelijk op de plaats van de oude naam

een ster (~.ext) en op zowel de plaats van de oude naam en
de extensie een ster (I.~) te zettpn wordt sterk afgereden.

2.3 Comprimeer files tot een blok zonder vrije tussenruimte.
Voor de files op drive 1: CM

op drive 2: CM~2

2.4 Copi~diskette (CD)
Op de orginele diskette wordt eerst- een comprimeeraktie uit
gevoerd.
De n~g op de copy-diskette staande files worden overschreven.
Copieren van drive 1 naar drive 2: CD

van drive 2 naar drive 1: CD'2
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2.5 Protectie (PR)
Deze is alleen aante brengen door hen, die het password ken
nen. Dit kommando is alleen uitvoerbaar als eerste kommando,
meteen na het opstarten van het SERVIC programma.
Voor files op de diskette op drive 1: PR:filenaam.ext,

op drive 2: PRi2:filenaam.ext,
Indien hierna het password goed wordt ingatypt, kan meh een
lees- ofl schrijfprotectie aanbrengen of de protecties verwij
deren.

2.6 Initialiseer een directory (IN)
Dit is alleen uit te voeren door hen, die het password kennan.
Bij het initialiseren moet op de andere drive een reeds ge~ni

tialiseerde diskette aanwezig zijn in verband met het copieren
van de bootstraploaders.
de aanroep voor een diskette-directory op drive 1 IN

op drive 2 IN#2
Aangeraden wordt alleen diskettes op drive 2 te initialiseren.

2.7 Copieer files (CF)
AIleen user-files, zonder
kunnen gecopieerd worden.
De aanroep:

~een file van drive 1:
drive 2:

naar drive 1:
drive 2:

protectie en niet geopende files ku

CF:filenaam.ext,
CF#2:filenaam.ext,
NAAR: :filenaam.ext
NAAR: '2:filenaam.ext

NB. Indien de bestemmingsfile een bestaahde file is, wordt
hiernaar geschreven; anders wordt een nieuwe file geopend
met de opgegeven naa~

-alle files met dezelfde extensie:
CF -lid :~. ext,

NAAR: #-d : ~ • ext ,
De filenamen blij ven ongewij zigd. ltd,is het drive nummer;
indien het gelijk aan f1 is kan het weggelaten worden. In
dit geval moet een van beide Hd een N2 zijn.

-alle files met de zeIfde naam:
GF #d:filenaam.~,

NAAR:_'d:filenaam.~,
De extensies blijven ongewijaigd. +d is het drive nummer;
indien het gelijk aan #1 is, kan het weggelaten worden.

-alle copieerbare files nRBT de andere diskette:
CF #d:~.~,

NAAR: :~. ~,
De filenamen en extensies blijven ongeWiijzigd. De files
worden altijd naar de andere diskette gecopieerd; daar ~

behoeft maar een keer het drivenummer opgegeven te worden-.
In tegenst~llin~ met CD blijven met dit kommando, de files
op ~e !cople'-dlskette onveranderd, tenzij de naam hetzelf _
de lS._
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2.8 Bet sluiten van open files: (CL)
AIle files die door een storing open zijn gebleven kunnen
hiermee gesloten worden. De gereserveerde ruimte wordt dan 00
ook de werkelijke ruimte.
De files op drive 1: CL

op drive 2: CIJI/2

2.9 Bet geven van een bepaalde naam aan een bapaalde ruim-
te op een disketts. (PL)

AIleen een (gedeelte van) een vrije ruimte kan een naam krijl
gen. Dit kommando is bedoeld om bestaande files (programma's)
in de directory op te nemen, bij het maken van een directory
op een oude diskette.
Op drive 1: PL:filenaam.ext,

drive 2: PL~:filenaam.ext,
daarna ADRESSEN:begin sector adres/eind sector adres

2.10 Bet listen van een file (LF)
De file wordt per sector uitgeprint op de teletype, als bij
de routine LIST. Te stoppen met de 'break'-toets.
Op drive 1: LF:filenaam.ext,

drive 2: LF*2:filenaam.ext,

2.11 Bet print en van een file (PF)
Als bij het listen van een file, aIleen in plaats van hexadeci
male getallen wordt hier de sector in leesbare karakters uitge
prjnt. Te stoppen met de 'break'-toets.
Op drive 1: PF:filenaam.ext,

drive 2: PF'2:filenaam.ext,

B.6. Bet laden van een uitvoerbaar programma samen met het
systeem programma. met behulp van de diskloader.

Zie ook B.4

1. De aanroep: ~~:DL. (masterdiskette op drive 1)
2. lMP (laad systeem program)

OUTPUT FILE: 1 :RESSYS.
(indien onbekend:NEW1 :RESSYS. )

3. lRLM (laad systeem object program)
INPUT FILE: : SYSTEM. OM)

4. IGO (altijd geven na een MP kommando)
5. 10VL (laad eigen programma)

OUTPUT FILE: hier komt de naam van eigen programma te
staan: 1#2: PIET. (bestaand programma)

NEW1#2:PIET. (nieuw programma)
Indien het programma niet.- naar drive 2 moet worden ge~
schreven, moet #2 weggelaten worden.
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Ga. Bij disk object files:
!RLM

INPUT FILE: hierna de naam van de object file
bijv. #2:PIET.OM,

6b. Bij papertape objec~ modules:
!POM
Zet hierna de reader aan.

7. Volgende object files als 6a of 6b.

8. rER (list error label)
Dit is om eventuele verkeerde of vergeten globals te
signaleren. Indien er geen melding komt, zijn er geen
fouten. Bij fouten toch volgend punt uitvoeren.

9. !GD (altijd dit kommando geven)
Let op dat de ASECT kleiner dan X'180 of

groter dan X'1COO
Indien de melding ENT voIgt dan IGO 0

1Qaof lSY terug naar de keyboardmonitor van het syste

110b. !CLR clear loader; hierna kan een volgend program-
of rna geladen worden. Begin weer bij punt 2.

1Oc. f !!ROV voer userprogramma ui t (ovarlay)o -
1.0d. lED of LAS naar de editor of assembler.

B.7. Ret uitvoeren van een userprogramma

De aanroep gaat als voIgt:
Diskette met file op drive 1: ~)R:filenaam.ext,

op drive 2: ~>R~2:filenaam.ext,

Bij de aanroep moet het eysteem in dekommando mode van de
keyboard-monitor staan
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