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Ais inleiding van dit verslag wilde ik een historisch overzicht
geven van de koppeling van I/O devices aan de IBM 360-F30 via de
Par,d lei Data Adapter (PDA) (IBM 2701).

De in de vakRroep EB aanwezige IBM 360/F30 heeft de volgende
configuratie:

1 CPU met een geheugen van 64 k byte
1 Console typewriter
'3 Diskdrives
2 Magnetic tape units
1 Kaartlezer/puncher
1 Regeldrukker
1 2701 PDA.

Via de laatst genoemde Parallel data adapter (FDA) moesten
meerdere I/O apparaten worden aangesloten. zoals:

ponsbandponsers (Facit)
Ponsbandlezers (Facit)
drum plotter (Cal comp)
regeldrukker (Tally)
kaartlezer (True data)
teletype
floppy disk unit (Memorex)

Vanwege bestaande apparatuur, omdat dit de gewenste woordbreedte
van 8 bit het dichst benadert en voor eeo economische buffervul
ling (denk aan een oneven aantal byte etc.) is een woordbreedte
van 2 byte parallel gekozen.

De rDA is aangesloten via het multiplexer kanaal aan de IBM 360
(zie figuur 1).
Dit MPX kanaal is byte parallel georiHnteerd, en moet dus bij
output operaties 2 byte achtereenvolgens aan de PDA afstaan,
voordat deze op zijn beurt deze data kan afstaan aan de buiten
wereld. Bij input krijgt het MPX kanaal dUB soel achter elkaar 2
byte aangeboden door de PDA.
Hierin schuilen enkele problemen. am deze nader aan te duiden,
zal cen input operatie wat uitgebreider worden beschreven.

Input operatie

Het MPX kanaal krijgt van de CPU t.g.v. een SID instructie de
volgende gegevens door:

1. type operatie in-out
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2. type device adres (aan het MPX zit o.a. de LP en CR, de PDA is
eeo device voor het channel).

3. beginadres waar de data opgeslagen moet worden in het geheugen.
4. lengte van het blok, d.w.z. aantal bytes, dit wordt in een be

paald aftelregister opgeslagen, het zogenaamde Word Count
Register.

Zodra het Channel dit ontvangen heeft. gaat het zelfstandig aan de slag en
activeert de PDA. Dit houdt in:

het uitzenden van het type opdracht Read of Write, dit komt voor de
buitenwereld neer op input of output,
en laten we zeggen een startsignaal, Demand.

De rDA gaat nu op zijn beurt weer zelfstandig aan het werk om van de
buitenwereld 2 byte parallel op te vragen.

Het eerste probleem is dat de meeste I/O devices byte geori~nteerd zijn!
Hier is dus al een speciale aanpassing voor nodig.

Als de PDA de twee byte in zlJn interne buffer heeft opgeslagen, probeert
hij deze af te staan aan het MPX channel. Zodra dit gebeurd is, vraagt hij
reeds om nieuwe data van de buitenwereld. Het channel neemt de 2 bytes in
de buffer van de PDA byte voor byte op en verlaagt hierbij telkens zijn
Word Count Register. Als dit nog niet nul is, verwacht hij meer data,
anders wordt een WC=O status afgestaan aan de PDA. die op zijn beurt op
houdt. Dit lijkt allemaal erg mooi.

Maar wat gebeurt er, als het channel een oneven aantal bytes nodig heeft.
De rDA werkt per twee byte parallel en heeft er dus nog ~~n in zijn buffer
staan. De input operatie wordt afgesloten en daarbij wordt de PDA gereset
en gaat er dus een byte verloren, namelijk die, die nog in de buffer zat.
Het is nog erger, als het channel een even aantal bytes nodig heeft.
De rDA gaat namelijk op eigen houtje verder met het ophalen van bytes
van de buitenwereld, totdat hij de WC=O status ontvangt van het channel.

Op het moment, dat het channel ontdekt, dat hij voldoende bytes van de
rDA ontvangen heeft en de WC=O status uitzendt naar de PDA, dan heeft
deze rDA alweer nieuwe data van de buitenwereld aangevraagd en probeert
deze weer in zijn interne buffer te zetten. Nu ontvangt de PDA de WC=O
status. De input operatie wordt afgebroken en hup, twee bytes zijn er
verloren.

Het enige, wat de PDA nog doet, is de WC=O status afstaan aan de buiten
wereld, zodat je weet, dat de laatste 1 a 2 bytes verloren zijn gegaan.
Telkens gaan de laatste bytes verloren. Aangezien men meestal een lange
input stream in blokken inleest, gaan er dus per b!o~ ~~n of twee bytes
verloren. Het inlassen van dummy bytes zou hier oplossing kunnen brengen,
als er afspraken omtrent bloklengte gedaan worden.
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Dczelfde problemen, maar dan omgekeerd, doen zich voor bij de output
operatic.

Er zijn nog enkele bijkomstige problemen. Het is niet mogelijk om vanaf
de bllitellwerl~ld via de PDA een interrupt door te geven aan de IBM 360
(restrictie, hel is weI mogelijk, echter dit vergt een omschakeling in het
O.S.) (een t'nterrupt van welk 1/0 device ook op het MPX kanaal wordt
nu gezien als komend vanaf de console!).
Dit betekent, dat als een device input data heeft, het moet wachten totdat
er gevraagd wardt am dit af te slaan. Als men hijvoorbeeld met een TTY een
intcraelief programma wii realiseren. dan zal dft moeizamer gaan, omdat er
regelmatig door de 360 gepolled moet worden.

Een iaatste opmerking over de eigenschappen van de PDA. De fysieke inter
face is niet TTL compatible, maar vraagt om speciale driver en receiver
schakelingen geschikt voor 95 Ohm coaxiaal kabel. Hierbij worden hoge eiseo
gesteld aan het vermogen van de drivers om stroam te kunnen sturen (59 rnA).

Nu de andere zijde, deverschillende I/O devices

I/O apparatuur wordt in de vakgroep Digitale Systemen meestal zonder bij
behorende controller en passende interface voar een bepaald computersysteem
aangeschaft, deels omdat de I/O apparaten voar meerdere toepassingen be
stemd zijn, zodat er verschilende typen controllers en interfaces nodig zijn,
deels omdat een van de werkgebieden van de vakgroep ligt in het
ontwikkelen van een universele I/O controller (deels omdat de aanschaf-
prij s hierdoor lager I igt) .
Bij het laatste is de microprocessor een belangrijk hulpmiddel.

Cen interface + 1/0 controller (zoals in ons geval tussen een I/O device
en de 2701 PDA) kan men voor het gemak in [wee delen splitsen: A~n deel
dat zich speciEiek met het rio device bezighoudt. de feitelijke I/O con
troller, en ~~n deel dat zich specifiek met het comp.systeem bezighoudt
(hier de PDA).

I/o
device

I/o
contoller

systeem
interface

computer
systeem

De controller wisselt met het 1/0 device uit:

stuursignalen, bijvoorbeeld aansturing stappenmotor. data valid
signaal etc.

statussignalen, wat is de toestand van het I/O device, busy,
paper out

datasignalen, de informatie.
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De systeem interface wisselt met het computersysteem uit:

handshake signalen
status
data

data valid, data accepted etc.
1/0 device busy c.q. not operable
de informatie

In 1973 is een systeem gebouwd met wilde logica (zie literatuur 1).
Dit systeem bestond uit een interface converter tussen de PDA en een
standaard £8 interface, gevolgd door een keuze schakelaar en
diverse device controllers (zie figuur 2). De interface converter be
stond uit een 2 byte naar 1 byte conversie voor een output operatie
en eell 1 byte naar 2 byte conversie voor een input operatie. Ook zat
er ecn zender-ontvanger systeem in om de IBM logica aan TTL aan te
passen.

De conventionele oplossing met wilde logica kan parallel verscheidene
hande1ingen uitvoeren.
De oplossing met een microprocessor kan, omdat een microprocessor
net zoals een normale grote processor eeo sequenti~le machine is, de
handelingen aIleen ~~n voar ceo Ilitvoeren.
Wannecr de microprocessor in staat is om deze handelingen snel ns elkaar
uit te voeren, vormt dit geen groot bezwaar.

De totale koppeling ziet er als voigt uit (figuur 3):

Via de codeschakelaar kan eenvoudig door de computeroperateur ingesteld
worden welk 1/0 device aangesloten is aan de 1BM/360. Het MCS kiest aan
de hand van de code het juiste besturingsprogramma.
Het takenpakket van het MCS is niet meer dan:

1. het besturen van het betreffende device.
2. het rechtstreeks doorgeven van de data van en naar de PDA.
3. het geven van de vereiste interface signalen voor de PDA.

De software aan de kant van de IBM bestaat uit standaard pakketten, die
van en naar de 270i en dus, van en naa~ het aangesloten 1/0 device eeo
biok data transporteren.

De routines in het MCS bufferen slechts 2 byte. Data wordt
onmiddellijk aan het I/O device afgestaan bij WRITE operaties, voordat
nieuwe data van!ee 3701 wordt overgenomen.

Bij Read operaties wordt eerst gekeken of WC=O bij een vorige Read ope
ratie was opgetredcn. Zo ja, dan wordt nog bewaarde data afgestaan
en de WC=O status in cen CONTROL BLOCK gereset.

Zo nee, dan worden eerst 2 bytes opgezameld, in een buffer geplaatst en
daarna uit de buffer afgestaan. Treedt WC=O op, dan wordt de uitwisseling
van data op de juiste wijze afgebroken.
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Omdat bjj de ap de microprocessor gebaseerde controller het gedrag niet
van de hardware afhankelijk is, behoeft de hardware bij een veranderd
gedrag oak niet gewijzigd te worden, maar kan volstaan worden door het
besturingsprogramma te wijzigen. Oit kan betekenen dat eenzelfde controller
verschillende typen I/O devices kan aansturen, terwijl de hardware hier
van nagenoeg hetzelfde blijft.
Het enige wat namelijk kan veranderen is het aantal signalen, dat met de
buitenwereld c.q. I/O device uitgewisseld wordt. Ais de controller (micro
processorsysteem) van een voldoende aantal input en output lijnen voorzien
wordt, dan kan de software in de controller er voor zorgen, dat de juiste
lijnen aangestuurd en gesampled worden.

Het MCS systeem moet nu niet meer gezien worden als een eenvoudige
data adaptor met slechts zoveel bufferruimte als de 2701 parallel
kan verwerken.
Het is mogelijk binnen het MCS een hoeveelheid preprocessing, data
buffering, formatting etc. te leggeD. Dit kan inhouden. dat een
aantal taken niet meer door het IBM 360-30 systeem uitgevoerd
behoeft te worden, denk hierbij aan het Plottersysteem.
Het genereren van de absolute stapjes kan door het MCS
systeem gebeuren.

Het IBM systeem ziet nu niet meer het I/O device, waar het een byte (2)
naartoe stuurt of van krijgt, maar het MCS systeem, als een soort front
end processor.

Binnen de IBM 360 vereist dit tevens een ander stel I/O macro's,
die via de 2701 werken, dan vroeger. Vroeger was het slechts mogelijk
am een device te koppelen met de 2701. Nu zouden in principe meerdere
devices parallel verbinding kunnen hebben met de 2701 en het programma
in de IB~1 360.

•
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De systeem configuratie van de koppeling zullen we opbouwen met
bellulp van rechthoeken en "vierkanten".

De rechtlloeken:

NAAM----------
stelLen buffers voor en de vierkanten:

NAAM

stellen processen voor.

Deze buffers hebben een nader te bepalen lengte.
De processen die op deze buffers werken moeten uiteraard
mutual exclusive zijn. Mutual exclusion is nodig indien meerdere
processen gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke faci
liteiten.

Meerdere processen z1Jn mutual exclusive indien aIle andere pro
cessen geen gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke faci
liteiten zolang deze niet vrijgegeven zijn door het proces wat
gebruikt maakt van deze faciliteit.

Dit houdt in dat we bijvDorbeeld de volgende configuratie
kunnen hebben:

PROCES
A

BUFFER B

PROCES
C
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Als proces A in buffer B schrijft of leest mag proces C in

buffer B nocll schrijven noch lezen. Omgekeerd geldt hetzelfde
voor respectievelijk proces C en proces A. Ais aan deze VQO

waarden voldaan is zijn de processen A en C mutual exclusive
tcn opzichte van buffer B.

Om de mutual exclusion te bewerkstellen zijn er over het alge
meen controle signalen die naast de data buffers werken en de
status van het buffer vertegenwoordigen. Deze controle signalen
worden niet expliciet getekend, zodat de getekende rechthoek
een buffer voorsteld met de eigenschap dat de erop werkende
processen mutual exclusive zijn.

In de meest simpele vorm kunnen we de koppeling voorstellen
door twee processen die onderling verbonden zijn door een
buffer.

IBM

IBM-FRENSYS

FRENSYS

Aan de ene kant bevindt zich de IBM die data kwijt wil of nodig
heeft.
Aan de andere kant bevindt zich het FRont-ENd-processor SYSteem
(FRENSYS) wat afhankelijk van de wensen van de IBM data respec
tievelijk ontvangt of afgeeft.
Tussen deze twee processen zit het IBM-FRENSYS buffer wat data
transporteert.
Aangezien het niet mogelijk is am de IBM te interrurnperen vanuit
het FRENSYS is dit een duidelijke master-slave relatie.
De IBM (master) zegt wat er moet gebeuren en beslist over de
IBM-FRENSYS buffer, en het FRENSYS (slave) voert dit braaf uit.
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De fysische interprctatie van deze configuratie is de volgende:

-Het IKM proces stelt de IBM 360-F30 voor, inclusief de PDA

-Het FRENSYS proces stelt het front-end-processor systeem voar
inclusief de I/O devices

-De IBM-FRENSYS buffer bestaat uit de kabel plus de galvanische
scheiding en de speciale I/O kaarten.

We zullen de configuratie nu uitbreiden naar een iets re~lere

situatie.
Binnen het IBM proces gaan we nu onderscheid maken tussen de
IBM 360-F30, het multiplex kanaal en de PDA.

In het FRENSYS proccs is er oak weer een proces dat de IBM
FRENSYS buffer bestuurd. Dit is de high-order I/O
routine READ2701 voar de schrijf operatic deor de PDA
en de high-order I/O routine WRITE2701 voar de lees operatie
door de PDA.

Tussen dit proces en de rest van het FRENSYS zit ook weer
eeo buffer: de 2701BUFFER.

Schematisch kunnen we dit als voIgt weergeven; zie figuur op de
volgende bladzijde.

We gaan nu het IBM 360-30 proccs verder uitpluizen.
Aangezien de IBM een multi-programming machine is,
kunnen min of meer slmultaan een aantal processen
binnen de IBM lopeno Ook kan eeo proces meerdere
devices tegelijkertijd nodig hebb~n. Denk bijvoor
beeld aan een proces dat data leest van een paper
tape reader en afhankelijk van deze data wat moet
ponsen en het volgende data biok moet iezen.

Dit alles houdt in dat we het IBM proces moeten uit
breiden tot een aantal processen die r/o willen plegen
met de bijbehorende buffers.

Een speciaal proces binnen de IBM zal nu de communica
tie moeten besturen. Dit proces MI, haalt onder be
paalde voorwaarden data uit de procesbuffers (PROCB)
en zet deze op het multiplex kanaal (en vice versa).
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IBH
360-30

MPX-KANAAL

PDA
2701

IBM-FRENSYS
I
l

I
I
'READ2701 I
IWRITE27011

I i
I
i

2701BUFFER

REST
FRENSYS
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Adn de andere kant zal in de rest van het FRENSYS
cen proces mocten zijn dat de data van de 2701BUFFER
haalt en deze weer verdeeld over de diverse buffers
van de devices, en vice versa.
Dit proces is een deel van het PDA programma plus de
common routines (COMMON ROUT).

De device blok buffers (DEVBB) staan op hun beurt
weer in verbinding met de processen die de devices
besturen (DEVPROG). Deze devjce programma's zijn de
high-order I/O routines van de diverse devices.

AIle high-order I/O routines werken als voigt:

BLOK BUFFER

I
I HIGH
I ORDER
IROUTINE

!--:--
I
I

I/O KAART

DEVICE

Voor het voorbeeld wordt een output device genomen,
hetzelfde geldt echter voor eeo input device maar dan
in omgekeerde richting.
Aan de high order routine wordt het commando gegeven
cen blok te schrijven. Deze routine verzorgt de directe
communicatie met het device en ~aalt byte-gewijs de
buffer leeg en stuurt deze byte voor byte naar het
device.

Na de device programma's volgen dus de device
buffers en het device zeif.
Oit device kan van alies voopstellen zelfs een
microprocessor systeem.

De totale configuratle wordt dus a~s voIgt:
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Dc fysieke scheiding van bet totale systeem ioopt door het
IBN-FRENSYS buffer en door de diverse device buffers ( DEVB ).
Op deze manLer is het systeem in drie niveaux verdeeld:

-bovenaan het IBM systeem met PDA
-dan het FR£NSYS
-onderaan de diverse devices.

De organisatie van de diverse processen binnen het IBM systeem
wordt verzorgd door het operating system hiervan.
Het proces Ml wat het data transport via de PDA volgens het
hierna beschreven file formaat verzorgt, rooet nog geimplemen
teerd worden.

Binnen het FRENSYS zijn een aantal processen werkzaam, te weten:

-het 2701 programma (o.a. READ2701 WRITE2701 )
-de common routines
-de diverse device programma's.

Teneinde aile processen op de juiste manier met elkaar te laten
samenwerken en individual starvation te voorkomen moet er een
scheduler komen.
Voor ieder van de processen wordt een werklijst samengesteld.
De werklijst van het 2701 programma bevat de pointers naar de
data blokken van de geopende files met data voor de PDA. Het
programma wordt gestart door de IBM door middel van een
interrupt op FRENSYS. Zodra de IBM om data vraagt wordt op de
werklijst gekeken of de data beschikbaar is.
Aangezien niet aIle common routines re-entrant zijn levert het
problemen op als de common routines onderbroken worden door een
ander proces wat zelf ook gebruik wil maken van deze routines.
Daarom is er ook cen werklijst voor de common routines. Als een
proces gebruik wil maken van de common routines moet onderzocht
worden of een ander proces er gebruik van maakt. Ais dit laatste
het geval is komt deze job op de werklLjst. Het opnieuw starten
van het proces op de werkl iJ s~ gebeurd door de scheduler.
De device programma's hebben uak wCfKlijsten. Up deze werk
Iijsten kunnen staan:

-controle commando's
-data request commando ( aIleen voo~ input devices)
-pointers naar data blokken (alleen voar output devices).

De device programma's worden gestart door de scheduler. De{e
programma's initi~ren de high order I/O routines op interrupt
basis. Deze routines verwerken eeo blok data waarbij eike byte
op interrupt basis naar het device gaat of er vanaf kamt.
Na de afhandeling van het blak wordt een flag geset om aan te
geven dat het device klaar is.
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De scheduler scant aIle werklijsten af, beginnend bij de
common routines gevolgd door die van de diverse devices.
Als de scheduler een job gevonden heeft die gestart moeten
worden, moet eerst de werklijst van de common routines
leeg zijn, daar de devic~ programma's zeif de common routines
ook nodig hebben.

Het PDA programma neemt, gedwongen door de IBM, aIle initiatie
Yen. De communicatie tussen het PDA programma en de device
programma's vindt plaats door middel van cen grate status
tabel en de werklijsten.
In de statustabel staat de status van aIle mogelijke in- eo
output devices. Aan de hand hiervan kan het PDA programma
beslissingen nemen ( data accepteren ja of nee, etc. )en de
werklijsten vullen of leeghalen.

De totale communicatie is nu opgesplitst in eeo aantal
processen met buffers die de verbinding vormen tussen deze
processen.

In de volgende hoofdstukken zullen we nader togaao op deze
processen met hun buffers.
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HOOFDSTUK 3

BESCHRIJVING VAN DE VERBINDING TUSSEN

DE PDA EN HET FRENSYS
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De hardware verbinding (zie figuur 4) tussen de PDA en het FRENSYS
bestaat uit:

-16 input lijnen + 1 oneven pariteits bit
-16 output lijnen + 1 oneven pariteits bit
-11 commando lijnen.

AIle In- en output acties worden gezien vanuit de PDA. Dus het
versturen van data van de PDA naar het FRENSYS gaat via de output
lijnen.

De commando lijnen zijn:

-Write Select (WS)(OUT): Als deze lijn actief wordt, wordt het
FRENSYS geattendeerd op het felt dat eeo write
type operatie plaats gaat vinden. Deze lijn blijft
actief totdat de write type operatie afgebroken
wordt.

-Read Select (RS)(OUT): Deze lijn wordt actief om het FRENSYS
te attenderen op het feit dat een read type
operatie plaats gaat vinden. Deze lijn blijft actief
totdat de read type operatie afgebroken wordt.

-Write Ready (WR)(OUT): Dit signaal geeft aan dat de data op
de output lijnen valid is. Deze lijn wordt gereset
na een Demand, EOF, EOR of interrupt signaal.

-Read Ready (RR)(OUT): Dit signaal geeft aan dat de PDA klaar
is om data op de input lijnen te ontvangen.
Deze lijn wordt gereset os een Demand, EOF, EOR of
interrupt signaal.

-Demand (D)(IN): De betekenis van dit signaal hangt af van de
context waarin het gebruikt wordt.
-Write commando: Het Demand signaal geeft aan dat
het FRENSYS het qata woard ontvangen heeft.

-Read commando: Het Demand signaal geeft aan dat
de data op de input lijnen valid is.

-Word Count equals Zero (WC=O)(OUT): Bij een write operatie geeft
dit signaal aan dat de PDA geen verdere data te
versturen heeft. Bij eer read operatie geeft dit
signaal aan uat de ?DA gee2 data meer kan ontvangen.

-End Of Record (EOR)(IN): Dit signaal geeft aan dat het FRENSYS
geen data meer wi" ~n:v2ngen of uitzenden. (Command
chaining binnen de }RM 360 is mogelijk)
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-End Of File (EOF) (IN): Di t signaal heeft dezelfde functie als
EOR, maar nu is command chaining binnen de IBM 360
niet mogelijk.

-Redundancy Error (RE)(IN): Deze lijn geeft aan dat het FRENSYS een
pariteits (redundancy) fout heeft gedeteeteerd.
Het aetief worden van deze lijn houdt geen commando
belHnd ig ing in.

-Suppress Parity Error (SPE)(IN): Als deze lijn aetief is kan
het FRENSYS data versturen zonder de juiste
pariteit.

-Interrupt (lnt) (IN): De interrupt lijn geeft het FRENSYS de
mogelijkheid de IBM de interrumperen (nog niet
ge'f.mplementeerd) .

Low-order handshaking

Met de low-order handshaking wordt hier de handshaking voor een datawoord
( 2 byte) bedoeld.
Handshaking is zoals het woord a1 zegt eeo "handen-schudden"
spelletje.
Bij communicatie tussen A en B vraagt A aan B of hij klaar is.
Hierop antwoordt B als hij klaar is aan A dat het zover is. Op dit
moment hebben A en B de aandacht voor elkaar en weten hoe de ander
zich voelt.

De handshaking bij een write operatie is als voIgt (zie figuur 5 ):

De write operatie wordt ge'f.nitiee~d zodra de PDA een write commando
krijgt van de IBM. De PDA zet dan de WS lijn hoog en verwacht data van
het MPX kanaal. Als het Iaatste woord van het kanaal binnen is komt de
WR lijn op.
Het FRENSYS signaleert dit en accepteert de data door te antwoorden
met het opzetten van het DMD signaal. Zodra de 2701 dit signaal herkent
reset het de datahus en verkrijgt het volgende data woord. Met het trans
port van elk data woord zet de PDA de parity bit zodanig dat het
totale aantal bits dat getransporteerd wordt oneven is.
Als het volgende data woord beschikbaar is kamt de WR lijn weer op en
vervolgt het data transpor~ als boven.

De write operatle mag op verschillende manieren be~indigd worden:
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- Het FRENSYS stuurt een EOR of EOF signaal uit.
Zodra de 2701 een EOR/EOF signaal herkent zet het de
DEVICE END, CHANNEL END status op. Bij de EOF wordt de
UNIT EXCEPTION status oak opgezet.
Als het EOK/EOF signaal optreedt als WC=O laag is, controleert
de PDA of het laatste data woord van het I/O kanaal geaccepteerd
is door het FRENSYS. Als dit niet!het geval was, worden de
UN[T CHECK status en INCOMPLETE DATA TRANSFER sense bits geset.
Om te voorkomen dat een invalid check pleats vindt moet het
EOR/EOF signaal gegeven worden ala WR hooglis en voordat het DMD
signaal verzonden wordt.

- Channel Requested End.
Zodra het kanaal de 2701 verzoekt het data transport te stoppen
zet de 2701 de WC=O en WR signalen op. Het FRENSYS antwoordt hierop
met een EOR of EOF signaal" Als de PDA dit ontvangt zet het de
CHANNEL END status op.

- Onmiddellijke be~indiging door:
een interrupt van het FRENSYS
het resetten van de 2701.

De handshaking bij een read operatie is als voIgt (zie figuur 6 ):

De read operatie wordt gestart zodra de PDA een read commando van
het I/O kanaal ontvangt. De PDA zet hierop de RS en RR lijnen
op om aan het FRENSYS aan te geven dat de PDA klaar is om het
eerste data woord te ontvangen. Zodra de data beschikbaar en valid is
geeft het FRENSYS dit te kennen door het DMD signaal op te
zetten.
De PDA transporteert hierop de data naar het I/O kanaal en zet het RR
signaal weer op, om aan te geven dat de ?DA weer klaar is om
data te ontvangen. Ais de data weer beschikbaar is zet het FRENSYS het DMD
signaal weer op en gaat het data transport sis boven verder.

De read operatie mag op verschillende manieren gestopt worden:

- Het FRENSYS zet het EaR of EOF signaal op.
Zodra het FRENSYS vindt dat her data transport be~indigd

moet worden zet het EaR of EOF op.
Als de PDA een van deze signalen ontvangt zendt het
DEVICE END en CHANNEL END naar her kanaal. Bij een EOF signaal
bovendien ook nag de UNIT EXCEPTION status.
am zeker te zijn van de ontvangst van het laatste data woord
mag het EOR/EOF signaal niet opkomen voordat het DMD is afge
valien.

- Channel Requested End.
Als het kanaal geen verdere data kan ontvangen of de operatie
wenst te be~indigen geeft het dit te kennen aan de 2701.
Ais gevolg hiervan zet de pnA de WC=O en RR lijnen op.
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Het WC=O signaal geeft aan dat de PDA geeo verdere data naar
het kanaal kan transporteren.
Het FRENSYS antwoordt hierop met een EOR/EOF signaal waarop
de PDA de operatie be~indigd op de hierboven omschreven manier.

- Onmiddellijke be~indiging door:
een interrup~ van het FRENSYS
het resetten van de 2701.

High-order handshaking

Het data transport verloopt nu, in tegenstelling tot vroeger. bloks
gewijs.
Om deze communicatie zander veel problemen te laten verlopen
wordt een handshaking toegepast op blok niveau. Dit noemen we de
"high-order" handshaking. Evenals bij de low-order handshaking
wordt ook nu gevraagd of de ander bereid is data te ontvangen
of te verzenden.
Deze blokken zijn stukken van een file.

Een file is een hoeveelheid data welke op volgorde staat, voorafgegaan
wordt door een file heading en afgesloten wordt met een file-end.

Om data uit een file te halen, of am data in een file
op te bergen zullen we de file moe ten openen. Aan het einde van het data
transport zal de file weer gesloten moe ten worden.

De boodschap van de PDA aan het FRE~SYS zal dan oak als voIgt zijn
samengesteld:

-open file commando
-een of meerdere verzoeken om een hlok data te transporteren
-close file commando.

Teneinde blokken data van verschillende files te transporteren zander
telkens de betreffende file te openen en te sluiten krijgt iedere
file een unieke filename. Dit lmpliceert dat als er twee files geopend
zijn de PDA verzoeken am data transport kan doen voor zowel de ene als
de andere file.
De interne filename wordt toegekend als de opening van de file ge
accepteerd wordt door het FRENSYS.
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Open file commando

Het is mogelijk am ten behoeve van een proces meerdere files in een
open file commando te openen, met een maximum van 5 files ineens.
Het open file commando voos!het openen van N files. bestaat uit
2+10*N byte die door de PDA uitgestuurd worden en het direct daarna
ontvangen door de PDA van 2N byte. Tijdens het uitsturen van de laatste
twee byte door de PDA komt het WC=O signaal op. Hierna wordt het
commando door het FRENSYS afgesloten met een EOR signaal. De PDA
zal direct na het ontvangen van het EOR signaal 2N byte moeten ont
vangen. Daartoe komt het RS slgnaal op en ontvangt de PDA 2N byte
gevolgd door een EOR signaal. lndien tijdens de lees operatie'van
de PDA het WC=O signaal opkomt, wordt de verbinding verbroken en
komt het RE signaal op. De file~ die in dit commando geopend
werden, worden dan weer gesloten.

De 2+10*N byte die door de PDA verstuurd worden hebben de volgende
betekenis (zie figuur 7).
De eerate twee byte vormen het commando~

Open file commando = 8100H

De volgende 10 byte geven nadere informatie over de te openen file
en de bestemming. De eerste 8 byte hiervan vormen de externe
file name. Dit is de naam waaronder de file ~ekend is bij de ge
bruiker. De volgende byte geeft de bestemming aeu, De 5 meest
significante bits vormen het device type:

bit 7 6 5 4 3
Teletype output 1 0 1 0 0
Teletype input 0 0 1 0 0
High speed papertape reader 0 1 0 0 0
High speed papertap0 puncher 1

,
0 0 0i

Line printer l 0 0 0 1
Card reader 0 0 0 1 0
Plotter 1 0 0 0 0

De drie minst significante bits geven een eventueel device
nummer aan. lndien er van een bepaald type device meerdere zijn
aangesloten is het door middel van dit nummer mogelijk om
een bepaald device te selecteren. Deze nummers lopen van 1
tot en met 7. De waarde 0 (000) wordt gebruikt om aan te geven
dat het FRENSYS de vrijheid heeft om zeif eeo keuze te maken
uit de beschikbare devices van dat type.
De laatste van deze tien byte geeft het End Of Block Sign (EOBS)
aan. lndien EOBS = 8DH dan wordt de default waarde genomen.
Als EOBS = OOH dan wordt gestreefd naar blokken van maximale
lengte (maximale blok lengte = 255 byte), Ale EORS een waarde
ongelijk aan OOH of 3DH heeft wordt deze waarde gezien als
het" end of block sign van die file.
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De default waarde voor EOBS is altijd een Carriage Return
(8DH) , dit naar aanleiding van de huidige implementatie in
MCS 8080. Indien EOBS ongelijk is aan OOH, wordt dit character
door gestuurd naar het device of moet het van het device af
komstig zijn.

Het antwoord dat de rDA ontvangt bestaat uit 2N byte.
De eerste byte is een sense byte en de tweede is de interne
file name. De interne file name is ongelijk aan OOH als de
file geopend is.
De sense byte geeft de rDA de volgende informatie:

bit 7 1 device connected
0 dev ic e not connected

bit 6 1 dev ice free
0 device occupied

bit 5 1 data block req ues t will be accepted
0 data block reques t will not be accepted

bit 4 1 file accepted
0 file not accepted

bit 3 x don't care
bit 2 x don't care
bit 1 x don't care
bit 0 x don't care

Waarheidstabel sense byte:

bit 7 bit 6 bit 5
1 1 x
1 0 x
0 x x

x = don't care

1
a
o

Bij het open file commando geeft bit 5 voor een output file aan
dat het FRENSYS de data direct kan ontvangen (bit 5 = 1 ).

N. B.

Ais cen teletype input en een teletype output file in hetzelfde
open file commando geopend worden kunnen deze files op
hetzelfde device betrekking hebben_ Maar a18 men een teletype
input/output file opent kan op die teletype daarna geen
output/input geopend worden in een volgend open file commando.
Oit omdat de input file !ocaal, in ~et FRENSYS, gereflecteerd
wo rd t .
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Close file commando

Het close file commando voor het sluiten van N files bestaat uit
2+N byte die door de PDA verstuurd worden (zie figuur 7 ).

De cerste twee byte geven de commando identificatie aan:

Close file commando = 0300H

De volgende N byte geven ieder een interne file name aan van de
file(s) die gesloten moe ten worden ( N<50 ).
Een eventueel oneven!aantal byte wordt aangevuld met een dummy byte
( OOH ).
Tijdens het uitsturen van de laatste twee byte door de PDA komt
het WC=O signaal op. Het FRENSYS verbreekt de verbinding dan
door een EOR signaal uit te sturen.
Indien er fouten optreden tijdens het oversturen zet het FRENSYS
het RE signaal op, het commando moet dan als volledig ge
negeerd beschouwd worden.
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Data verzoek voor een output file

Het (succesvolle) verzoek om data te versturen van een output
file bestaat uit respectievelijk schrijven, lezen en schrijven
van blokken door de rDA (zie figuur 8 ).
AIle blokken die door de PDA verstuud worden, worden op de ge
bruikelijke manier afgesloten. Dus komt het WC=O signaal op
tijdens het versturen van de laatste twee byte en antwoordt
het FRENSYS met een EOR signaal.
AIle blokken die door de rDA gelezen worden, worden door het
FRENSYS afgesloten met een EOR sgnaal.
Het verzoek om te zenden begint met het over sturen van 4 byte
door de PDA.
De eerste twee byte vormen het commando:

Write commando = 4400H

Hierna voIgt de interne file name en de bloklengte.

De bloklengte is het aantal over te sturen data byte, met als
maximum 255 byte (exclusief EOBS).
De rDA verwacht nu 2 byte antwoord.
De eerste byte hiervan is een sense byte. In deze sense byte
geeft bit 5 aan of het FRENSYS het data biok kan ontvangen.
Als bit 5 nul is geven de andere bits de mogelijke reden aan.

Sense byte
bit 7 Dev ice connected
bit 6 Dev ice free
bit 5 Reg ues t accepted
bit 4 File accepted
bit 3 Don't care
bit 2 Don't care
bit I Don't care
bit 0 Don't '::a r~

Sense byte Reden
1 0 0 1 x x x X ---> Buffers vol
x x 0 0 x x x X ---> File not opened

Dc tweede byte van het antwoord is een dummy byte ( OOH ).

Als het FRENSYS te kennen heeft gegeven het data biok te kunnen
ontvangen, stuurt de PDA het blok (met lengte bloklengte) plus
het EOBS over. Indien bloklengte plus '~n een oneven aantal
byte is, voIgt na EOBS een dummy byte {OOH ).
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Als er tijdens het data transport fout(en) gedetecteerd worden
komt het RR signaal op. Het overgestuurde data blok wordt dan
niet verder verwerkt; het moet dan oak nog eeo keer door de
PDA verstuurd worden. nit kan zich maximaal 10 maal herhalen
daarna moeten er door de IBM de nodige aeties onaernomen worden.

Als het data blok niet geaccepteerd wardt kan de IBM afhankelijk
van de sense byte eventueel (na eeo wachttijd) een volgende
paging wagen.

Deze verzoeken blijven zich herhalen totdat de IBM aIle data van
die file overgestuurd heeft. Dan kan de file gesloten worden
( Close file commando).
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Data verzoek voor een input file

Een succesvol verzoek om data te versturen voor een input file
bestaat uit respectievelijk schrijven, lezen en lezen van
blokken door de PDA (zie figuur 9 ).

Alle blokken worden op de gebruikelijke manier afgesloten.

Het eerste blok van het verzoek, dat de PDA verstuurt
bestaat uit 4 byte. De eerste twee byte hiervan vormen het
commando:

Read next block command

Read last block command

2400H

2200H

Het read next block command is een verzoek voor het volgende
data blok van de file.
Het read last block command is eeo verzoek om het data blok,
van deze file, dat het laatste verstuurd is oogmaals over te
zenden.
De derde byte van het eerste blok is de interne file name.
De vierde byte is de maximale lengte van het blok waarom ge
vraagd wordt ( <256 byte ).

Het FRENSYS antwoordt hierop met twee byte, de sense byte
gevolgd door de we~kelijke bloklengte.
De sense byte geeft, door middel van bit 5, aan of het
FRENSYS de data in een buffer heeft staan. Als bit 5 nul is
geven de andere bits de mogelijke yeden aao.

Sense byte
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0

Device connected
Device free
Request a~cept~d

File accepted
Don't c.are
Don't care
Don't care
Don't care

Sense byte
100 1 x x x x
x x a 0 x x x x

--->
--->

Reden
nog geen nieuwe data ontvangen
file not opened

De bloklengte die overgestuurd wordt door het FRENSYS is het aantal
byte ( zander EOBS ) dat de PDA moet lezen als het data hlok ver
zoek gehonoreerd wordt.
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Indien het data blok verzoek niet geaccepteerd wordt is de blok
lengte DOH, en kan de IBM afhankelijk van de sense byte eventueel
na enige tijd, een volgende poging wagen.
Als het verzoek gehonoreerd is leest de PDA het aantal over te
sturen byte (bloklengte) plus het EOBS.
Bij een oneven aantal byte wordt dit weer aangevuld met een
dummy byte.
Tot slot van de boodschap wordt weer een EaR signaal ontvangen.
Ais tijdens het oversturen van de data door de PDA fouten worden
gedetecteerd, wordt eerst de hele boodschap ontvangen en kan
daarna door de IBM een verzoek gedaan worden om het blok nogmaals
over te sturen (read last block command). nit kan zich maximaal
10 maal herhalen waarna door de IBM de nodige acties onder-
nomen moe ten worden.

Ais het blok goed is overgekomen kan de IBM nu eventueel een
verzoek doen voor het volgende blok. Dit blijft zich herhalen
totdat de IBM aIle data van die file ontvangen heeft.
Nu kan deze file gesloten worden (Close file command).

Met behulp van deze commando's:

Open file commando
Close file commando
Write commando
Read next commando
Read last commando

is de file structuur opgebouwd.
Dit maakt het mogelijk om allerhande data blokken naar het
FRENSYS te versturen en van het FRENSYS te ontvangen zander dat
er zorgen zijn over de devices ze1f.
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4.1 Algemene Software beschrijving.

Binnen het FRBNSYS zijn een aantal processen werkzaam:

-PDA programma

-Device programma's inclusief de bijbehorende high order I/O

routines

-De oommon routines.

Om met de laatste te beginnen; de oommon routines verzorgen

een stuk boek-houding, volgens welke de andere processen met

elkaar kunnen oomrnuniceren.

Het PDA programma wordt gestart door een interrupt die ge

p.enereerd is door de PDA en is dus, een interrupt servioe

routine.

De device programma's worden gestart door de scheduler.

Het enlge continu lopende programma is de scheduler (zie

fip:uur 10 ).

In de rust toestand doet de scheduler niets anders dan lege

werklijsten afscannen. De PDA verstoort deze rust door het

PR~NSYS te interrumperen. De scheduler wordt onderbroken en

het PDA programma gestart. A.fhankelijk van het cOlTDllando van

de PDA en een aantal status sen binnen FRENSYS wordt een job

op e9n van de werklijsten geplaatst. De PDA wordt verder af

gehandeld en we keren terug naar de scheduler. Deze komt op

zijn tocht langs de werkli~sten een job tegen en start het

desbetreffende device pro~rrunma. Het device programma initieerd

een high order interrupt I/O routine, die op interrupt basi~
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datA transport ~aat ple~en•. Na deze initialisatie keren we

teru~ naar de scheduler. Als het data transport beeindigd is

wordt de job verder door het device programma afgehandeld en

de eventuele boekhouding ~epleegd.

Als het drukker wordt, wordt de scheduler meer ge!nterrumpeerd

maar uiteindelijk keren we toch weer terug naar de scheduler.

Hat zou ook mop:elijk zijn dat het PDA programma een van de

device programma's zou starten. Dit levert echter een extra

synchronisatie probleem op omdat dan het PDA programma en het

device programma in dezelfde buffer lezen en schrijven. In

een dergelijk geval mag de lees-pointer de schrijf-oointer

niet voorbij. Als de PDA dan input verwacht kan dit grote

wachttijden opleveren. Het is dus wenselijk om data in blokken

te bufferen.

We werken nu met een data transport waarvan de kleinste een-

heid een blok data is. Stel nu dat sr' een verzameling buffers

ter beschikking van de diverse processen staat e Daze proces-

sen kunnen een arnlVy'ang doen voor een buffer. Voor het geval

, , ~ tdat er een proces loopt 1s het erg simpel~ ALle buffers s aan

ter beschilcking van dit proces. Ten behoeve van dit proces

kan dus maximaal gebufferd worden.

Het wordt echter anders II/anneer 2 processen aanspraak maken

op de buffers.

'~r zi jn nu twee producenten van data en twee consumenten van

data:



Producent PI

productiesnelheid pI

Produc8nt P2

productiesnelheld p2

43

nl
--------)

n2
--------)

Consument C1

oonsumptlesnelheid 01

Consument C2

oonsumptiesnelheld c2

~en zeer reeele mogelijkheid Is:

pl=p2 en 01<02

Dan zijn als belde processen gelijk starten, in aerste in

stantie de buffers gell1k verdeeld. nl en n2 stellen het

aantal buffers voor dat de proces~en gebrulken en dus geldt

initieel: nl=n2.

Nadat beide producenten samen aIle buffers gevuld hebben gaat

gelden:

productiesnelheid=consumptiesnelheld

en dus: pl+p2 = cl+c2 •

Onder deze voorwaarden gaat dan gelden:

cl<pl

c2>p2

pl-cl=groeisnelheid eerste stroom >0

p2-c2=groeisnelheid tweede stroom <0

Het uiteindelijk resultaat is dat het eerste proces aIle buf-

fers bezet (nl=N) en het tweede Droces geen een buffer kan

bezetten. Dit leldt onherroepelijk tot de volgende situatle:

01=pl=c2=p2 •

Oftewel de snelle consument is gedep;enereerd tot een langzame.

nl=O

n2~f _-N=:..1+n2
nc:=O

------3i> n 1

N=totaal aantal buffers



Dit al1.os kunnen we voorkomen door te zorp-en dat nl niet

boven alles uit kan r:roeien zodat n2 niet dood gedrukt wordt.

Voor heidA processen reserveren we een aantal buffers die voor

priv~ gebruik zijn.

reservering stroom 2
~nl

reservering stroom I

Door deze reservering geldt voor beide processen:

nl>O en n?>O ..

We kunnen di t nu uitbreiden nallr M processen (data stromen).

Voor procea i geldt dan:

ni = aantal buffers voor stroom i

ri = gereserveerde aantal buffers voor stroom i.

Als we totaal N buffers ter beschikking hebben kunnen we de

ruimte waarover iedere producent vrljelljk kan beschikken als

voIgt samenstellen:
M

f = N-~ max( ri,ni
1=0

Voor f geldt uiteraard: f~O

..

M
Dan: N-L: mllx(ri.,n:l. )~O

i=O

M
Daar L ri<N geldt:

i=O

M
N,?}L: max(ri,ni)

i==O

M
L: ni~N.
1=0

In ons geval hebben we voor aIle i gekozen voor r=2.



Het is dus nu minimaal mogelijk dat de producent Pi en de

conSllment,van hetzelfde proces, Ci simultaan kunnen werken.

7.i.i hebben belde namell,;k een buffer nodip; om data te produ-

ceren cq. consumeren.

De maximale blokr:rootte 1s inclusief het End Of Block Sign

( IWBS ) 25h byte. Voor M processen hebben we dua !M kbyte

bufferruimte mlnimaal nodig~

Met behlllp van de hiervoor beschreven file structuur is het

mogelijk om blokken data (maximaal 255 byte + EOB3) van en

naar de PDA te verzenden. De communicatie begint altijd met

het ontvangen van het commando bloke Door het zetten van een

interrupt request (LI-OH op outputpoort OFCH) wordt de PDA de

mogell.ikheid F"ep:even het l"!~":'NSYS te interrumperen. Zodra nu

namelijk de Read Select of Write Select lijn op komt wordt

een interrupt ~e~enereerd op niveau 4 wat een RST 3 instruc

tIe tot gevolr: heeft (mits de interrupt enabled is).

Het PDA prop:ramma interpreteert het commando en stuurt even

tueel een antwoord blok uit. '8r wordt afhankeli.1k van het

commando ook een job op de werleli.1 st van een van de best em

mingen gezet. Door middel van deze bestemmingen is het moge-

" fli.1k meerdere files voor diverse devices, weliswaar een ile

per device, naar sen beste~ming te sturen. Deze beatemming

kan dan een tweede microprocessor systeem zijn wat de files

weer verdeI' opsplitst.

We hebben nu een '11u1t1-i:lterrupt systeem gekregen waarblj de

high order interT'upt I/O "('outlnes individual-starvation free



zljn (zle literatuur 11,12 en 13)~

De interrupt routine van de FDA is hierbi.1 niet betrokken

maar een proces kan geen individual-starvation veroorzaken

met een groep processen die individual-starvation free zijn.

Er zl jn twee schedulers werkzaam binnen FRH:NSYS; een om de

device interrupts correct te verwerken en de tweede om de

device pro~rammals door te starten. Met behulp van daze

laatste is het mogelijk prioriteiten in de data afhandeling

in te bouwen. WeI dienen de common routines een hoge prlorl

teit te krijgen daar alle processen van han g6b~~lk maken.
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11.2 High order 2701 routine.

De hir:h order 2701 routine verzorgt het data transport van en

naar de 2701.

Van de FDA !<omen twee soorten b1okken:

-cormmmdo b10kken

-data b10kken van vaste 1engte.

De commando b10kken hebben een variabe1e lengte. Zij worden

echter a1tijd afgesloten door het hoog worden van het WC=O

signaa1.

In navo1ging van de high order I/O routines in het MCS 8080

systeem kunnen we hier ook een soort Read Next Line commando

introduceren (literatuur 51.

Dit echter in eAn aangepaste vorm; de b10kken worden afge

sloten door het WC=O sir;naa1 in plaats van een Carriage

Return en de maxima1e 1engte bedraagt 256 byte.

De routine heeft de volgende eigenschappen:

EJ'lT RY: A=RDH (Carriage He turn )

BC=X

DB=begin adres buffer

HL=save

!~XIT : A=OOH

A=X

CARflY=O

CAHRY=l

alles OK

Error

BC=gelezen aanta1 bytes

D~=begin adres buffer

HL=save

Als de routine ver1aten wordt met carry=O is een aantal byte



gelezen (kleiner dan 257) waarna het WC=O slgnaal opkwam.

De andere mo~eliike input is een data bloke De data blokken

hebben een vaste lengte, zeg N. Na N byte gelezen te hebben

voIgt het EOBS en komt het WG=O slgnaal op. Hiervoor defi

nieren dan ook de Read Next N Byte routine met de volgende

elgenschappen:

ENTRY: A=ongelijk aan ~DH

B=EOBS

C=bloklengte(aantal byte zonder EOBS)

DE=begin adre s buffer

HL=save

CARRY=O

GAHI1Y=1

EXIT: A=OOH

A=X

B=EOBS

C=bloklengte

D~begin adres buffer

alles OK

Error

HI.,::::save

Als de routine verlaten wordt met carry=O dan is een blok data

inp,elezen met lengte bloklengte en afgesloten door EOBS en

het opkomen van WG=O.

Voor beide routines geldt dat de data is opgeslagen in een

buffer waarvan het begin adres in DE staat.

Als carry=l, is er een fout oppetreden. Het HE slgnaal wordt

opgezet en het transport wordt afgebroken met een EOR slgnaal.

Als ti.idens het data transport het WS signaal afvalt komt de

routine in een HALT.



Sen oneven aantal byte wordt door de IBM aangevuld met een

dunl'rly byte (onH).

Bei0e routines worden op de hiervoor omschreven manier aan

geroepen m.b.v. CALL READ2701.

De data blokken die door het FRID{SYS naar de PDA gestuurd

worden hohben het volp:ende formaat:

-een bekende lenp,te

-laatste byte is EOBS.

Hiervoor definieren we een Write Next N Byte routine:

ENTRY: A=X

BC=aantal te verzenden byte incl. BOBS (kleiner 257)

DE=bevin adres buffer

JrL=save

EXIT: A=X CARHY=O

CAf~RY=l

alles OK

B::rror

BC=aantal nop; tt~ verzenden byte

DE=eind adres buf'f'er

HL=save

Als carry=O, is alles goed gegaan en is de communicatie afge

sloten met een BOH signaal. Als carry=l, is tijdens het schrij

ven het WC=O signaal ten onrechte opgekomen. De communicatie

wordt dan met een SOP signaal afr.ebroken.

Als het RS signaaJ voort:i;jdig Dfvalt komt de routine in een

HALT terecht.
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De r'ou t j ne 1wn met em oneven aantal aanfleroepen worden. Er

WOl'dt dan Of) de plaats na de laatste byte (EOBS) een dummy

byte In' de buffer gezet.

De routine wordt zoals hiervoor omschreven aangeroepen met

behulp Van CALL WHITE2701.

In bi.ilage A vindt n de listing Van de routines READ2701 en

1,vHJTl~2701.

N.B.

Zoals omschreven komen beide routines in een HALT als de WS

of liS lijn afvalt. Deze HALT staat in een subroutine console

en moet t.z.t. vervangen worden door een melding op een

console device.
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h.3 De Common Hout ine s •

De common routines zljn opgesplitst in de volgende subroutines:

-Stattab

-Bufaanvranv

-Bufvrijr;even

-Searchjob

-Del.1ob

-Setopwerk1ijst.

De routine STATTAB beheert de grote statustabel. Deze tabe1

heeft per mogelijke file 18 byte, waar de vo1gende betekenis

aan toegekend 1s:

Intname (1 byte); dit is dy Intef'np ii~! 0 namn die toegekend

wordt b i.1 het open file cmmnando.

Device(l byte); dit is de afgesproken device code (zie hoofd

stuk 3),

8xtname(R byte); deze R byte bevatten de file name zoa1s die

oppep:even ts door de gebruiker,

80BS(1 byte); dit is het door'de gebruiker bepaa1de End Of

Block Sign"

Destinatl0n(1 byte); deze byte geeft de bestemming aan van de

voor een bepaald device bedoelde data j Desti

nation=FFH r~oef~:, aan det het betreffende device

niet aanges10ten is,

Statusbuf 1+2(1 byte); bit 0 van deze byte geeft de status

van buffer 1 aan en bit 1 de status van buf.

fer 2
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alles OK

not found

CAHHY=O

CARRY=1

bit = 0 buffer=vrij

bit - I buffer=bezet,

Adresbuffel' 1 (2 byte); de eerste byte stelt de most signifi

cant byte voor en d8 tweede byte de LSB van

het adresvan prive buffer 1,

Adresbuffer 2(2 byte); de eerste byte stelt de most signifi

cant byte voor en de tweede byte de LSB van

het adres van priv~ buffer 2,

Counter(l byte); teller van het aantal data blokken dat vaor

deze file ontvan~en is.

~r kan op twee manleren in de tabel gezocht worden; naar een

bepaalde intname of naar een bepaald device.

De routine heeft de volrende eigenschappen:

ENTRY: A=OOH Sleutel=intname

A=OlH SleuGel=device

BC=save

D~save

H=1ntname/device

L=X

EXIT: A=X

BC=save

DE=save

HL=adres gevraagde Item.

Met behulp van de routine BUFAANVRAAG kan men een vrije buf

fer (lengte 256 byte) in beslag nemen.
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Found

Not found

CAn:tY=O

Zon.ls reeds beschreven is, heeft iedere mogeliJke file twee

ejpen buffers. De status van daze buffers vindt U in de sta

tustabel. Daarnaast zijn er een aantal algemene buffers. Deze

staan in de freslist en hebben per buffer 3 byte ter beschlk

king. In rie eerste byte staat de status:

OOH buffer=vri.1

7FH buffer=bezet

70H end of list.

De volp:ende 2 byte bevatten respectievelijk de most signifi

cant byte en de LCm van het bufferadres.

Deze routine kan aIleen aangeroepen worden met een intname

van een file die dan open is.

RNRTY: A=valid intname

BC=save

DE=X

HL=save

RXIT: A=OOH

A=X

BC=save

DE=bufferadres

HL=save

Met behulp van de routine BTlFVRIJUEVEN kan een buffer weer

vrijp:egeven worden.

EN'J'RY: A=intname

BC=save

DE=bufferadres

HL=save



l'~XI'r : A= X CArwy=o

CARRY::l
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alles OK

Invalid intname

BC=save

DE==bufferadre s

HL==save

De rout ines SEARCHJOB, DELJOB en SE'l'OPW~RKLIJST beheren de

werkli.1sten. Op de wArklijsten is voor elke job 6 byte gere

serveerd. DezA hebben de volgende betekenis:

1 interne file name

2 commando

'5 counter

l~ low-order bufferadres

5 hi~h-order bufferadres

h bloklengte.

We hebben de keuze nit de volgende commando's:

-OOH : Data transfer commando.

Dit is een job om sen blok data met lengte blok1engte

(byte h) van file interne file name (byte 1) en counter

(byte '5) te verntureno Dit blok data staat in een buf

fer waarvan het adl'es in byte 4 en 5 staat.

Open file commando.

Deze job kan op een van de destination lijsten voor

komen. Voor een net geopende file met een interne file

name (byte 1) wordt een open file job samengeste1d. De

adres pointer wi.1st naar de status tabe1 waar de externe

file name, het ~nd Of Block Sign en het device nummer

van deze file staan.



-O':)H

-70H

-FFH
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GlaSA file connnando.

Een hepaRlde file (byte 1) wordt ~esloten door deze

job op een werkli.i st te zetten van een van de bestem

minpen. De counter, hufferRdres en bloklenrte hebben

geen betekenis.

Data request co~nando.

Voor een input file kan am data gevraagd worden door

een data request job op een werklijst te zetten. De

counter, bufferadres en bloklengte hebben geen bete

kenis.

Rnd of list.

Het einde van de werklljst wordt gekenmerkt door een

byte OOH (intname) gevolgd door 70H.

Lege plaats.

'':en lege plaat s op eAn werkl i j st herkend men door een

byte OOH (intname) gevolgd door FFH.

De werklijsten hebben allemaal een n~er:

listnummer=OO

01

02

07

PDAltst

Destination 1 list

Destination 2 list

Destination 7 list.

TvTet behulp van de routine S :~:1CHJOB kan een bepaalde job

gezocht worden op een van de li:l sten.

Als een data transfer job (OOH) gezocht wordt geeft men een

ma.:ximale c01mter waarde op en wordt die job p:ezocht met de

}{leinste counter waRrde.



Deze waarda moet weI kleiner of geIijk zijn aan de opgegeven

countBrwaarde.

Sr.:A HCH,TOB:

EN'l'F~Y: A=listnumrner

B=intname

C=maximale counterwaarde

D:::commando

E, H, L=X

EXIT: A=OOH

A=X

CAHRY=O

CA !tRY=l

alles OK

Not found

B=intname

C=minimale gevonden counterwaarde

D=commando

1i;=X

HL=adres van de gevraagde job op de list.

Met behulp van de routine Di':LJOB kan men een job van de werk

lijst halen en wordt op daze plaats een lege plaats gecre~erd.

Deze routine maakt gebruik vah. de rout ine S~RCHJOB. Al seen

data transfer job van een werklijst gehaald wordt, wordt al

tijd die job p;ezocht met de kleinste counterwaarde. Daze

waarda moet kleiner of geliJk zijn aan de opgegeven wanrde.

DSr.JOB:

SNTRY: A=listnummer

B=intname

C=maximale counterwaarde

D=commando

I~=X:

HL==save



"8xrr: A=OOH

A=X

CARRY=O

CARRY=l
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alles OK

Not found

B:::intname

C=counterwaarde deleted .1ob (minimale waarde)

D=deleted commando

~=X

HL=save

De rout ine Sli;TOPWSRKLIJS'r zoekt een vrije plaat S op de opge-

geven lijst en plaatst daa~ de job.

SI<::TOPWRRKLIJST:

ENTRY: A=listnummer

B=intname

C=counterwaarde

D=commando

E=bloklengte

HL=bufferadre s

i;xrr : A=OOH

A=X

CA~RY=O

CAR RY=l

alles OK

Lljst vol

B,C,D,8,H,L=X

Als de 1."rerkli.1 st vol is moet een nood-maatregel genomen wor-

den om de common routines weer vrij te maken&

Om een indruk te krijgen van dA lengten van de werklijsten

gaan we uit van:

-n buffe:r's op de freelist

-p mor;eliJke input files

-q mogelijke output ('~~

J . ...!.J~es to



Sen destination list waarop jobs kunnen staan voor i input

files en j output files heeft dan de volgende lengte:

lAi+24j+6n+2 byte.

We nemen hiel"bij aan dat per file maximaal 8Em Open file com

mando en sen Close file commando op de werklijst staat.

Voor een input file kan daar een Data request commando bij

komen. Dit zijn dus maximaal 3 items (18 byte).

Voor een output file komen er maximaal 2 data jobs bij plus

eventueel aIle n vrije buffers die ook data jobs kunnen bevat

ten. Dit geeft dus per output file 4 items (24 byte) plus

eenmalig dA n items (6n byte).

Tot slot volgen nog de 2 byte voor het End of list.

Aangezien we hier ultgegaan zijn van aim file per destination

krijgen we de volgende mogelijkheden:

- output file list: 2h+6n byte

- input file list: 20 byte.

Voor de FDA list hebben we per input file 2 items nodig plus

de n :items van d"J vrije buffers en 2 byte voor het End of

list. Het totaal wordt dus:

12p+6n+2 byte voar de PDA list.

Voor de buffers hebben we (n+2p+2q}256 byte nodig aan werk

ruimte.

De listing van de common routines vindt U in bijlage B.



59

1j .4 Het PDA Programma.

Het PDA programma verw(~rkt de interrupts die door de PDA

gevenereerd Horden. Als de interrupt van de PDA enabled is

(L~OH op output poort FCn) wordt sen interrupt gegsven als de

Write Select lijn of de Read Select lijn opkomt. Dit is een

interrupt op niveau 4- wat een RST3 instructie tot gevolg

heeft. Deze instructie zet de cude program counter waarde op

de stack en laadt de program counter met oOI8H. Op dit adres

staat een sprong naar de interrupt service routine. Daze rou

tine redt de status van het onderbroken programma en roept

dan het PDA programma aan. Als dit klaar is wordt de status

van het onderbroken programma hersteld en keren we temg naar

het punt van onderbreldnp;.

Het PDA programma test een flag die aangeeft waar we in de

comrflunicatie cyclus zitten. H.:r zijn de volgende mogelijkheden:

-Commando blok; bep;in eyclus

-AntHoord blok voor het open file commando

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

" write commando

" read commando

-Data blok schrijven

-Data blok lezen.

Na dA interrupt wordt er altijd een blok geschreven of gele

zen. Afhankeli.ik van de flag springen we naar een file manage

ment programma. Dit laatste beheerst het openen en sluiten

van files. Aan de hand van de gegevens uit de grote status

tabel worden files toegekend.
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AlB hAt eAn data transfer verzoek is, wordt gekeken of de file

open is. Bij eAn write co~nando wordt een vrije buffer opge

zocht en de job, nadat hij ontvangen Is, op de destination

list gezet. Bij een read commando wordt op de PDA list geke

ken of er data voor die file klaar staat. Is het een read last

block comnando dan wordt het laatste hlok (laagste counter

waarcie) nogmaals VB1'stuurd. Als het een read next block com

mando is, dan wordt d8Z8 job van de werklijst gehaald en de

volgende gezocht en verzonden. Als er geen job gevonden wordt,

wordt op de destInation list een data request job geplaatst

indien deze nog niet op de list stond.

Het PDA programma wordt afgebroken als de cyclus voltooid is

of a1 s de PDA niet ldaar is om de cyclus voort te zetten.

De flag wordt afhankelijk hiervan gezet.

Fif;uur 11 geeft als voorbeeld eAn vereenvoudigde flow-chart

van eAnwrite commando.

Na het lezen van het commando blok wordt dit commando gelnter

preteerd. Voor het bepalen van het antwoord maken we gebruik

van de common routines (gestippeld). Als de PDA op het ant

woord wacht wordt dlt direct verzonden anders wordt het PDA

programma afgebroken en de flag op AW gezet. Tevens wordt nu

de interrupt van de PDA ge-enabled.

Is de high order handshaking positief uitgevallen dan wordt

het data blok gelezen als de PDA dit aangeeft. Zo niet, dan

wordt het PDA programma afr:eln'oken en de flag op W gezet.

Nu wordt dan ook weer de PDA-:'Lnterrupt ge-enabled.
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figuur 11.
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Nadat het data blok (J:elezen is, moet dit op de destination

werl\l i j?>t r:ezet Hordnn, waarvoor de common routines weer no

dl~ zijn (gestippeId).

Hierna lnmnen we het volr;ende commando blok ontvanp:en (flag=

C ) en is het PDA prop:ramma klaar.

In blJlap:8 C vindt U hat PDA prop;ramma in assembler taal

totdat naar het file management stuk ~esprongen wordt, wat

U in pseudo algol beschreven vindt.



11. C) De Scheduler en de Device programma's.

De scheduler is het continu lopende programma om afhanl{elijk

van de werklijsten de device programma's te starten. Ret pro

gramma scant de werkIi.i sten af en kan onderbroken worden door>

int e rrupt s.

Br zijn drie soorten interrupts:

-interrupt van de rDA

-interrupt van een device voor 'n een byte transport

-interrupt van een device waarvan de high order routine

ontdekt dat het blok data getransporteerd is.

De scheduler test de destination werklijsten en de werklijst

voor de common routines.

De werklijst voor de common routines bestaat uit de adressen

waar de programma I s doorr;e,'1tart moeten worden. Daze progrannnRt s

verzorgen zelf het redden van de nodige registers en het re

organiseren van de stack zodanlr: dat naar de scheduler terug

gesprongen wordt bij de beelndif':lng van de programma's.

Tijdens het testen van de common routines list moet de inter

rupt disabled zijn am de mutual exclusion te waarborgenl

De common rout ines list kan maximaHl !! het aantal device pro

gramma's plus 1 " items bevatten.

De scheduler start eerst aIle programmals die op de common

routines list staan en te~;t daarna de destination lists.

Voor elke destination list is er een status woord waarin staat

of het device be zip; is met een blok data. De scheduler test

deze statussen; ala er een job is en hat device is vrij, dan
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war'cit dAZo job gestart door het device progr'amma te starten.

De scheduler vent de intnames van de files waar de diverse

device programma's mee bezig zi.1n. Serst wordt gekeken of er

voor die file data blokken op de list staan of een data

request. Als dit niet het ~eval is wordt gekeken of er voor

die intname een close file job staat. Als deze er oak niet

staat zoeken we naar een open file commando. Als we die vin

den vaan we er vanuit dat dit de nieuwe file is.

De scheduler voor de common routines kan ongeveer dezelfde

zijn als die voor de niet-critische secties van de device in

terrupt service routines (literatuur 13, hoofdstuk 2).

Dit is een scheduler met een FIFO discipline waarbij alleen

de start adressen opp,esla~en worden.

De device programma IS wordcm door de scheduler ge start Met

een bepaalde opdracht (job)

Voor een open file job r;eldt dat bij een aantal devices er al

de nodi~e acties ondernomen moeten worden (bv. ponsen van

heading bij een HSP).

Bij alle jobs zi.1n voldoende p-egevens aanwezig om de high

order inter~lpt routine te starten (buffer adres, bloklengte.

et c. ) •

De hiph oY'der I/O routines op interrupt basis voor de high

speed reader, df) hir'"h speed puncher en de line printer staan

beschreven in literatuur 17. Voor de Galcomp drl~ plotter moet

een der~el i .ike rout ine no p: ge schreven worden., De in literatuur

17) beschreven routines mooten :iots aangepast worden. Ala de
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h:i Vtl or-del" rout Inn kIaar is moet niet aIleen de device flap;

("o-update worden, maar mosten "Ie met behulp van de common

routines ook de desbetraffende destination list aanpassen en

hot status woard hiervan bijwerken. Als dit gebeurd is karen

we terug naar het ande 1'0 rool<en programma.

Voor een output file vindt U dit in flguur 12 uitgewerkt.

De eerste keer wordt de high order routine geinitieerd en na

het zetten van de interpupt request keren we terug naar de

scheduler. Bi.i een interrupt wardt de I/O slag afgemaakt en

p;ekeken of de routine klaar is. Als dit het geval Is roepen

we de COWQon routines aan am de 10b van de werklijst te halen

en het status woord te resetten. De p:ebruikte buffer wordt

vpijp;ep:oven en we keren terug naar het onderbroken programma.

Als er nap; een job op de werklijst staat vindt de scheduler

die bl.1 de volp-ende ronde langs d,s werkli.i stene

De high order routines moeten oak voorzien worden van een

mOf;elijkheid am een opgegeven byte als B;nd Of Block Sign te

interpreteren (nu aIleen Carriage Return).
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De h1e1'voo1' omschreven opzet moet nog geImplementeerd worden,

maar p:eli.11rtijdig zal ook het proces Ml (zie hoofdstuk 2) op

de IBM geImplementeerd moeten worden.

Sr iR in de mogelljkheid voorzien om een tweede micro-proces

sor als device aan te slniten. Als dan de master-slave struc

tuur, zoals die tussen de IBM en het FR~NSYS aanwezig is, tus

sen dAze twee mic1'o-processo1'en vehandhaaft wordt, is het

mogelijk dezelfde high order handshaking hiervoor toe te pas

sen. Als van dit principe afgestapt wordt kan de handshaking

voor een output file p:ehandhaafd blijven. Voor een input file

k1'ijgen we de volgende situatie~

Het FR1t;NSYS doet e~n data l"squest voor de sub-processor;

ne~e laatste inte1'rl~peert dan het FRENSYS als het blok data

klaar staat en verzendt het dan.

~en zinvolle uitbreiding is het 1'ealiseren van een console

device zodat de diverse stadia, statussen en foutmeldingen

p;eprint lcunnen worden.

Met de Int1'oductie van het console device zou het ook zinvol

kunnen wezen om een mogeliJkheid In te bouwen om commando's

in te 'roeren. Het is dan bi ,ivoorbeeld mogeli.1k om data trans

port te laten plaatsvinden tUBsen de devices zonder tussenkomst

van de IBM. Hiertoe moet een programma gemaakt worden wat, net

als het Pl)A programma gebruilr maakt van het file management

gedeelte.



NoV e"D enkele opmerldnl" over error-checking.

Het data transport tussen cia PDA en het FR~SYS en tussen hat

PRSNSYS en de devices heeft de beschikking over een parity

check.

'I'ussen het PDA en het FRENSYS zit bovendien een controle over

een data blok door middel van de bekende (voor beide) blok

lengte.

Als de spanninr van het FRENSYS uitvalt heeft dit een fataal

gevolg voor de data die in het FRENSYS gebufferd is. Boven

dien is aIle status informatie van de files dan varloran.

Ten slotta wil ik alle medewerkers van de vakgroep BE ba

danken voor de ervarinven, van velerle! aard, die ik heb

opredaan tijdens mijn afstudeerperiode.
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READ TOT WC=O EN AANTAL=<256
EHTRY:A=8DH

BC=X
DE=BEGINADRES BUFFER
HL=SAVE

EXIT: A=X CARRY=O
CARRY=1

BC=GELEZEN AANTAL BYTE
DE=BEGIHADRES BUFFER
HL=SAYE

PAGE 1

OK
ERROR

EN AFGESLOTEN DOOR E08SREAD H BYTE MET WC=O
EHTRY:A=OHGELIJK SDH

B=EOBS
C=BLOKLEHGTE
DE=BEGIHADRES
HL=SAVE

EXIT: A=X

B=EOBS
C=BLOKLEHGTE
DE=BEGIHADRES
Hl=SAYE

BUFFER

CARRY=O
CARRY=1

BUFFER

OK
ERROR

0000 ORC ODOOH
0000 ES READ2701 : PUSH H
0001 D5 PUSH D
OD02 FESC' CPI 8DH
0004 C23EOD JHZ NBYTE

READ TO T lttC=O HI
AAHTAL=<256

0007 AF XR Ii A
ODDS 47 MO V BIA



B080 MDS MACRO ASSEMBLER VERSION 1.0 PAGE 2

OD09 4F MOV C, A ;A=B=C=O
ODOA DBF4 Rl: IN OF4H jSTATUS
ODOC IF RAR ; ld S IN CARRY
ODOD D2C300 JNC PDAPLAT+l
0010 DBF4 IN OF 4H ;STATUS
0012 17 RAL ; Id R IN CARRY
0013 D2100D JNC $-3
OD16 E610 ANI 10H ; MASKEER PARITY
0018 C2A700 JHZ ERROR+l
0018 OBF6 IN OF 6H JMSB VAH 2701
ODID 12 STAX D ;STORE DATA
ODIE 13 I H}: 0
001F DBFS IH OF8H ; LS B VAN 2701
0021 12 STAX D ;STORE t) ATA
OD22 13 IHX D
OD23 DBF4 IH OF4H ;STATUS
0025 E604 AH I 04H ; I'tASKEER "IC =0
OD27 C27BOD JHZ READY
OD2A OC IHR C ;AANTAL=2 MAAL C
OD29 FAA70D JI'I ERROR+l .J TEVEEL ALS C=128
002E 3E 08 1'1 V I A.. OSH jDEI1AHO
OD30 D3FC OUT OFCH
0032 DBF4 IH OF4H
0034 17 RAL ; tJ R IN CARRY
OD35 DA320D JC $- 3
OD38 AF XRA A ;RESET ALL
OD39 03FC OUT OF CH
OD3B C30AOD HIP Rl

OD3E C5 HBYTE: PUSH B
003F AF XRA A ;RESET CARRY
0040 47 MO V B,A ;B=O
OD41 79 MO V A, C
OD 42 17 RAL jDEEL DOOR 2
OD43 3C IHR A
0044 4F MOV C, A jC=AANTAL LEESOPERATIES
0045 DBF4 R2: IN OF4H STATUS
OD47 IF RAR ; J.,JS IN CARRY
OD48 02C200 JNC PDAPLAT
OD48 DBF4 IN OF 4H ;STATUS
OD4D 17 RAL ; ld R IN CARRY
OD4E D2480D JNC $- 3
ODSI E610 AN I 10H j MASKEER PARITY
ODS3 C2A60D JNZ ERROR
OD56 DBF6 IN OF6H ; f1 SB VAN 2701
ODS8 12 STAX 0 jSTORE OATA
ODS9 13 I HX 0
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OD5A OBFS IH OFSH .: LSB VAH 2701
OOSC 12 STAX [) ;STORE DATA
0050 13 INX D
005E 04 INR B ; AAtHAL LEESOPERATIES
OD5F 78 1'10 V lL B
0060 B9 Cl'IP C
0061 CA900D JZ KLAAR
0064 DBF4 IN OF4H ;STATUS
0066 E604 ANI 04H ; MASKEER WC=O
006B C2A600 JNZ ERROR
0068 3E08 MVI A/OSH ;SET DEMAND
0060 03FC OUT OFCH
006F OBF4 IN OF4H
OD71 17 RAL ; ld R IN CARRY
OD72 OA6FOO JC $-3
0075 AF XRA A ;RESET ALL
0076 D3FC OUT OFCH
OD7B C34500 JI'IP R2

OD78 79 READY: MO V AI C
007C 07 RLC
OD7D 4F 1'10"1 C I A
OD7E 03 INX 8
007F 03 IHX 8 ;8C=GElEZEH AAHTAL
0080 D1 POP 0 ; DE=BEGI ~IF~DRES BUFFER
ODSl 3E10 EOR: MVI lL 10 H ;GEEF EOR
OD83 D3FC OUT OFCH
0085 DBF4 IN OF4H
OD87 1F RAR ; blS IN CARRY
0088 DASSOO JC $-3
00S9 AF XR A A ;RESET ALL
ODSC D3FC OUT OFCH
ODSE El POP H
ODSF C':; RET

OD90 DBF4 KLAAR: IN OF4H ;STATUS
0092 E604 ANI 04H ; MASKEER we =0
0094 CAA60D JZ ERROR ; FO UT Al S WC= ONGELIJK 0
OD97 C1 POP B
OD98 63 HOV L I C ;L=BLOKLENGTE
OD99 2600 1'1 V1 H/OOH
0099 23 I H>~ H ;HL=BLOKLEMGTE+1
OD9C 01 PO P [)

OD90 19 DAO D ; HL=ADRES VAH EOBS
OD9E 7E 1'10 V A1M
OD9F BB CI1P B ;VERGELIJK EOBS
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ODAO C2ASOD
ODA3 C3810D

JHZ
HIP

ERROR+2
EO R

ODA6 D1 ERR OR : POP D
aDA? D1 POP D
ODA8 3EOA MVI A/OAH ;DEMAND + RE
ODAA 03FC OU T OFCH
ODAC DBF4 IN OF4H ;STATUS
ODAE 1? RA L ; Ll R IN CARRY
ODAF D2ACOD JHC $-3
ODB2 3E12 MVI fL 12H ;EOR + RE
ODB4 D3FC OU T OFCH
ODB6 DBF4 IN OF4H
ODB8 1F RAR ;loiS IN CARRY
ODB9 DAB60D JC $-3
ODBC AF XRA A ;RESET ALL
ODBD D3FC OU T OFCH
ODBF 37 STC ; SE T CARRY=1
ODCO E1 POP H
ODC1 C3 RE T

ODC2 01 PDAPLAT: POP D
OOC3 01 POP 0
ODC4 CDCAOD CALL CONSOLE
OOC? E1 POP H
ODCS 37 ST C ; SE T CARRY=1
OOC9 C9 RET

ODCA FB
ODCS 76
ODCC C9

CONSOLE:
HLT
RE T

EI

YRITE H BYTE; LAATSTE BYTE=EOBS
ENTRY:A=X

BC=AAHTAL={256
OE=BEGIHAORES BUFFER
HL=SAVE

EXIT: A=X CARRY=O
CARRY=1

OK
ERROR
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BC=X
DE=EINDADRES BUFFER
HL=SAYE

PAGE '5

OOCD E5 lalRITE2701: PUSH H
ODCE 79 1'10\1 A, C ;AAHHIL IN A
OOCF IF RA R
ODDO O2DAOD JHC lH ;JUMP ALS EVEN
ODD3 03 H~X B ; AAHTAL: =EVEH
ODD4 05 PUSH D
ODDS EB XCHG ;HL=BEGINAORES
0006 09 DAD B ;HL=EINDADRES+l
0007 3600 Mill M,OOH ;DUMMV B'n E
OD09 01 POP 0 ;OE=BEGIHADRES

; BC=EVEH AAHTAL
ODDA DBF4 WI: IN OF4H ;STATUS
OODC IF RAR
OODD IF RAR ; RS IN CARRY
ODOE 02C400 JNC PDAPLAT+2
ODEI 08F4 IN OF4H
ODE3 17 RAL
ODE4 17 RA L ;RR IN CARR '~

ODES D2EI0D Hie $-4
ODE8 E610 AHI 10H iMASKEER wc=o
OOEA C2180E JHZ I,lERROR
OOEO IA LDAX 0 ;FETCH DATA
ODEE 13 IHX D
ODEF OB DCX e
ODFO D3F8 OUT OF8H ;EERSTE BVT E OUT
00F2 lA LDAX D i FETCH DATA
ODF3 13 I N>~ D
ODF4 D3FA OU T OFAH ;TWEEOE BYTE OUT
ODF6 3E08 I'll/ I A,08H iOEMAND
ODF8 D3FC OUT OFCH
OD FA DBF4 IN OF4H iSTATUS
ODFC E640 ANI 40H iMASKEER RR
00 FE C2FAOD JNZ $-4
OEOI D3FC OUT OF CH ;RESET DEMAH{)
OE03 08 DC>~ B ;AAHTAL-l
OE04 78 1'10 V A, B
OEOS Bl ORA C ;TEST BC=O
OE06 C2DAOO JNZ bll ; JUMP ALS HIET KLAAR
OE 09 3EI0 I'IV I IL 10H ;EOR
OEOS D3FC OUT OFCH
OEOD D8F4 IH OF4H ;STATUS
OEOF E602 AN I 02H ;MASKEER RS
OEII C20DOE JHZ $-4
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OE14 D3FC
OE16 El
OE1? C9

OUT
POP
RET

OFCH
H

;RESET ALL

OE1S 3E20 WERROR: MVI A,20H ; EO F
OE1A D3FC OUT OFCH
OE1C DBF4 IN OF 4H
OE1E E602 ANI 02H ;MASKEER RS
OE20 C21COE JHZ $-4
OE23 D3FC OUT OFCH ; RESET ALL
OE25 37 STC ) SE T CARRY=l
OE26 El POP H
OE27 C9 RET

END
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ONSO ODCA
BVTE 003E
EAD2 0000
RITE OOCD

EOR 0081
POAPL OOC2
READV OD78

ERROR ODA6
Rl ODOA
WI ODDA

KLAAR 0090
R2 OD45
WERRO OE18
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1000 ORG 1000H

DE STATUSTABEL IS ALS VOLGT OPGESOUlJD:

IHTHAME 1 BY TE
DEVICE 1 I I

EXTNAME 8 I I

EOBS 1 I I

DESTINATION 1 I ,-

STATUS aUF 1+2 1 I I

AORES aUFl I1SB 1 J I

LSB 1 J I

AORES aUF2 MSB 1 I I

LSB 1 I I

COUNTER 1 I I

18 BYTE PER DEVICE

ER ZIJN TWEE SLEUTELS TOT DEZE TABEL:

UHHAME
DEVICE

COOE=OOH
CODE=OlH

;ENTRY: A=OOH SLEUTEL=INTHAME
A=OlH II =DEVICE
BC=SAYE
DE=SAVE
H=INTNAME/DEVICE
L=X

;EXIT: A=X CARRV=O ALLES OK
I I = 1 NOT FOUH[)

BC=SAYE
DE=SAVE
HL=ADRES GEVRAAGDE ITEM
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STATTAB:
1000 D5 PU SH D
1001 C5 PUSH B
1002 EB XCHG iD=IHTHAME/DEVICE
1003 210020 LX I H,TABADRES iHL=ADRES STATUSTABEL
1006 B7 OR A A i SE T ZERO FLAG
1007 CAOBI0 JZ $+4
100A 23 I H>: H
100B 011200 LXI B, 1B i BC=REGEL LENGTE
100E 1E 01 M\I I £-1 iE=TELLER
1010 7A STATl : MOV A, D iA=ITEM
1011 BE CMP M
1012 CAIEiO JZ FOUND
1015 0'3 DAD B i HL=\o'OLGENDE REGEL
1016 lC IHR E iVERHOOG TELLER
1017 7B MOV ~L E
1018 FE07 CPI DEVAAHTAL iTEST EIHDE VAN TABEL
lOlA DAI0l0 JC STATl

NOTFOUND:
1010 37 STC iSET CARRY
101E Cl FOUND: PO P B
101F Dl POP D
1020 C9 RET

2000
0007

TABADRES
['EVAAHTAL

EH D

EQU
EQU

2000H
7
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1100 ORG li00H

DE STATUS VAN DE BUFFERS STAAT IN:

-STATUSTABEL STATUS BUF1+2
-STATUSBYTES VAN DE FREEL 1ST

STATUS BUF1+2 BIT 0= 0 BUFFER1=FREE
= 1 =BUSY

BIT 1 = 0 BUFFER2=FREE
= i =BUSY

DE FREELIST IS AlS VOlGT OPGEBOUWD:

BUFFERSTATUS 1 BYTE
BUFFERADRES MSB 1 "

LSB ; J

DEZE LIJST HEEFT AlS lAATSTE BYTE 70H

DE STATUS BYTE HEEFT DE VOlGENDE BETEKENIS:

STATUS =OOH
=70H
=7FH

iBUFFERAANVRAAG:

iEHTRY: A=VALID IHTNAME
BC=SAVE
DE =X
Hl=SAVE

BUFFER=FREE
END OF LIST
BUFFER=BUS~;

iEXIT: A=OOH CARRY=O FOUND
A=X =1 NOT FOUND
BC=SAVE
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DE=BUFFERADRES
HL=SAYE

PAGE 2

8UFAANYRAAG:
1100 E5 PUSH H
11 01 67 MOV H, A ;H=INTNAME
1102 AF XRA A
1103 CD0010 CALL STATTAB
1106 11 OC 0 0 LXI D, 12 jDE=OFFSET
110'3 1'3 DAD D ;HL=ADRES STATUSBUF1+2
110A 7E MOV A, M
110B lF RAR jSTATUS aUFl I ~I CARRY
110C D22611 JNC BUF1FREE
110 F 1F RA R jSTATUS BUF 2 IN CARRY
11 10 D23111 JNC BUF2FREE

.: 20 EK IN FREELIST
11 13 219411 LXI H,FREEL!ST
11 16 110300 LXI D,3 jDE=REGELLENGTE
11 1'3 7E aUF1: MOV A, M ;A=BUFFERSTATUS
111 A FE70 CPI 70H j VEI':GELI H: ME T END OF

; LI ST
11 1C OA 381 1 JC BUFFREE ;STATUS WAS KLEINER
11 1F CA3Dl1 JZ NOBUFFER
1122 1'3 DAD D j\lOLGENDE REGEL
1123 C31911 HIP BUFl

BUF1FREE:
1126 7£ MOV A,M ;LAADT STATUS
1127 F601 ORI 01H ;SUFl WORDT BEZET
1129 77 MOV M, A
112A 23 BUF2: INX H
1128 56 MOV D, M ; MS B BUFFER ADRES
112C 23 INX H
1120 5£ MOV E, M ;LSB BUFFER ADRES
112E AF XR A A ;RESET CARRY
112 F £1 POP H
1130 C9 RE T
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BUF2FREE~

11 31 3603 I'lVI l'\,03H i au F1 EH BUF2 BEZET
1133 23 INX H
1134 23 I NX H i LSB BUF FER 1
1135 C32Al1 HIP BUF2

1138 367F
113A C32A11

113D 37
113E E1
113F C'3

BUFFREE:
MVI
HIP

HOBUFFER:
STC
POP
RET

MJ7FH
BUF2

H

iBUFFER BEZET

;SET CARRY

iBUFFERVRIJGEVEN:

;EHRTY: A=INTNAME
BC=SAVE
DE=BUFFERADRES
HL=SAVE

iEXIT: A=X

BC=SAYE
DE=BUFFERAI)RES
HL=SAVE

CAR~:Y = 0 OK
CARRY = 1 INVALID INTHAME

BUFVRIJGEVEN:
11 4° E5 PUSH H
11 41 67 MOV HJ A iH=INTNAME
11 42 AF XR A A
1143 CD0010 CALL STATTAB
11 46 DA9111 JC INAI1E ;IHVALID ItHIHIME
1149 C5 PUSH B
114A 010000 LXI B J 13 iBC=OFFSET
114D 09 DAD B iHL=BUFFER1ADRES
114E Cl PO P 8
114F 7E MOV fL M ;LAADT MSS BUFl
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1150 BA CtlP D
11 51 23 IHX H
1152 C25All JHZ BUFI0
1155 7E MO II AIM iLAADT LSB BU F 1
1156 BS CtlP E
1157 CA7911 JZ BU F11 ;BUFl KOMT VRIJ
11 SA 23 BUFI0: I HX H
115 B 7E 1'101/ AIM ;LAADT MSB BU F2
115C BA CM P D
115D 23 IHX H
115E C26611 JHZ BUF12
11 61 7E MOV iL 1'1 iLAADT LSB BUF2
1162 BB CI'IP E
1163 CAS111 JZ BUFi3 ; BU F2 KOM T VRIJ

1166 219511 BUF12~ LXI H/FREELIST+l ;CHECK FREELIST
1169 7E MOV IL M ;LAADT MSB
116A BA CMP D
1168 23 IHX H
116C C27411 JHZ BUF14
116 F 7E 1'10 II AIM ;LAADT LSB
1170 BB CI1P E
11 71 CASBll JZ BUF1S iBUFFER VAN DE FREELIST

;KOMT VRIJ
1174 23 BUF14: IHX H
11 75 23 IHX H
11 76 C36711 JMP BUF12+1 ;TEST VOLGENDE

1179 28 BUFll : DCX H
117A 28 DC>: H
1178 7E /'10 V AIM ;LAADT STATUS BUF1+2
11 7C E6FE AHI OFEH iGEEF BU F1 VRIJ
117E 77 MOil MI A
11 7F E1 POP H
1180 C9 RE T

11 81 2B BUF13: DC X H
1182 28 DC>: H
1183 2B DC X H
1184 2B DC>: H
1185 7E 1'10\1 IL M ;LAADT STATUS BUF1+2
1186 E6FD AN I OFDH ;GEEF BUF2 VRIJ
1188 77 110 II 1'1, A
1189 El POP H
118A C9 RET
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11 BB 28 SUF1S: DC >: H
118C 28 DC>: H
11 BI) AF XR A A
118E 77 1'10\,1 I'" A jGEEF BUFFER VRIJ
11 SF E1 POP H
1190 C9 RET

i:l 91 37 IHAME: ST C iSET CARRY
1192 E1 POP H
1193 C·:) RET

1000

1194

STATTAB EQU

FREELIST:
DS

EHD

1000H

31 JRUIMTE VOOR 10 BUFFERS
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UF1
UF13
UF2
UFVR
TATT

1119
11 B1
112 A
1140
1000

BUF10
BUF14
BUF2F
FREEL

llSA
11 74
1131
1194

BU F 11
BUF1S
BUFAA
INAME

117"
11 BB
1100
119 1

BUF12
BUF1F
BUFFR
NOBUF

1166
1126
1138
113D



j80 !'IDS MACRO ASSEMBLER VERSION 1.0 PAGE 1

jWERKLIJST ROUTINES

ALLE lJERKLIJSTEN ZIJN ALS VOLGT OPGEBOUI.dD:

INTNAME 1 BYTE
COMMANDO 1 J J

COU~lTER 1 J ,

BUFFERADRES L 1 J ;

H 1 , ,
BLOKLENGTE 1 J ,

6 BYTE PER ITEM

HET COMMANDO = OOH
81H
03H
70H
24H

DATA
OPEN FILE
CLOSE FILE
END OF LIST
DATA REQUEST

LEGE PLAATS = INTNAME = OOH
COMMANDO = FFH

LIST HUMMER = 00 PDA LI ST
01 DESTINATION 1 LI ST
02 J , 2 LI ST
03 .' , 3 LI ST
04 J , 4 LI ST
05 , , 5 LI ST
06 , , 6 LI ST
07 , , 7 LIST

jSEARCHJOB:

jEHTRY: A=LISTNR)
B=INTNAME
C=MAXIMALE COUNTER WAARDE
D=COI1I'\ANDO
E,HJL=X

jEXIT; A=OOH CARRY=O OK
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= >~

PAGE 2

=1 NOT FOUND
B=INTNAME
C=MINIMALE GEVOHDEH COUNTER WAARDE
D=COMMANDO
E=X
HL=ADRES VAN DE GEVRAAGDE JOB OP OE LIST

1200 ORG 1200H
SEARCHJOB:

1200 05 PU SH 0
1201 07 RLC ;2*LISTNR
1202 5F 110 V LA
1203 1600 MVI D,OOH ; DE=2*LI STHR.
1205 216412 LXI H,LISTADRES
1208 19 DAD D iHL--)ADRES BETREFFENDE

;ll·jST
1209 5E MOV E,M
120A "·7 INX H4...,

120B 56 1'10 V D,M ;DE=START ADRES LI 5T
120C EB XCHG
120D D1 POP D ;HL=START ADRES

120E 7E 52: MOV AI M j LAADT INTNAME
120F 23 INX H
1210 B8 CM P B
1:2 11 CA2112 JZ 51 ;JUISTE INTNAt1E
1214 7E 1'10\1 AI M ;LAADT COMMANDO
1215 23 83: INX H
1216 23 IN>: H
1217 23 IliX H
1218 23 INX H
1219 23 I H>: H ;HL=NEXT ItHHAME
121A FE70 C? I 70H ;VERGELIJK END OF LIST
121C C20E12 JNZ S2
121F 37 ST C ;NOT FOUND
1220 C9 RET

1221 7E 51: 1'10\1 FL 1'1 ; LAADT COMMANDO
1222 BA CM P D
1223 C21512 JNZ S3 iVERKEERDE COMMANDO
1226 23 INX H
1227 AF XRA A
1228 BA Cl'IP D iDATA COMMANDO ?
1229 C25612 JNZ 54 ;JUMP AL S CF/OF,DR
122C 7E S7: MOV A,M ;LAADT COUNTER
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122D 89 CI1P C
122£ CA3412 JZ $+6
1231 D23D12 JNC 85 jJUMP ALS COUNTER GROTER

j IS
1234 4F MOV CJ A jC=LAGERE COUNTER bJAARDE
1235 71) 1'10 V AJ L j A=LOWER ADRES
1236 320120 STA ADRES+l
1239 7C MOV AJ H jA=HIGHER ADRES
123A 320020 STA AD RE S
123 D 23 S5: INX H
123E 23 INX H
123F 23 IHX H
1240 23 INX H
1241 7E MOY AJ M iNEXT INTNAt1E
1242 23 I NX H
1243 B8 CI1P B
1244 CA5B12 JZ 56 jRIGHT INTNAI'IE
1247 7E MOV FL M jLAADT COMMANDO
1248 23 IHX H
1249 FEi'O CPI i'OH j'v'ERGELIJK END OF LIST
1248 C23D12 JNZ 55
124E 3AOO20 LOA AD RE S
1251 67 MOV HJ A
1252 3A0120 LDA ADRES+l
1255 6F 1'10 V LA jHL=POINTER HAAR LAAGSTE

jCOUNTER
1256 4£ S4: MOV CJ M jC=LAAGSTE GEVONDEN

jCOUI'lTER IJAARDE
1257 AF XRA A
1258 28 DC>: H
1259 2B DCX H jHL--> INTNAME
125A C9 RET

1258 7E S6: MOV AJ 1'1 jLAADT COMMAI'lDO
125C 23 I NX H
125D SA Cl'IP D
125E CA2C12 JZ 57 jJUISTE COMMANDO
1261 C331)12 HIP 55

LISTADRES:
1264 0220 Did PDALIST
1266 7e20 D~ D1LIST
1268 F620 DW D2LIST
126A 7021 D~ D3LI ST
126C EA21 Obi 04 LI ST
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126E 6422 [)lJ D5LIST
1270 DE22 [)W D6 LI ST
1272 5823 Old D7LIST

2000 WORKSPACE EQU 2000H

2000 ORG WORKSPACE

2:000 ADRES: DS 2

007A LISTLENGTE EQU 122 ;MAX!MAAL 20 ITEMS

2002
207C
20F6
2170
21EA
2264
22DE
2358

1300

PDALIST:
OS

D1LIST: DS
D2LIST: OS
D3LIST: DS
C'4LIST: DS
D5LIST: OS
D6LIST: DS
D7LIST: DS

ORG

;DELJOB

LISTLENGTE
LISTLEHGTE
LISTLENGTE
LISTLEHGTE
LISTLENGTE
LISTLENGTE
LISTLENGTE
LISTLENGTE

1300H

;ENTRY: A=LISTHR.
B=DITHAME
C=MAXIMALE COUNTER WAARDE
D=COMI1ANDO
E=X
HL=SAVE

;EXIT: A=OOH CARRY=O OK
=X CARRY=1 NOT FOUND

B= I NHIAME
C=COUNTER DELETED JOB (MIHIMALE WAARDE)
D=DELETED COMMANDO
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E=X
HL=SAVE
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1300 E5 DELJOB: PUSH H
1301 CD0012 CALL SEARCHJOB
1304 DAOC13 JC NOTDFOUND iNOT FOUND
1307 77 MOV M,A ; INTHAME=OOH
1308 23 IN>: H
1309 2F CMA iA=FFH
130A 77 MOV MI A i COMi1ANDO=FFH
1309 AF XRA A i RE SE T CARRY

NOTDFOUHD:
130C E1 POP H
130D C~ Ra=T.. I

;SETOPIJERKLIJST:

iENTRY: A=LISTNR.
B=INTNAt1E
C=COUNTER
D=COMMAHDO
E=LEHGTE
HL=BUFFERADRES

;EXIT: A=OOH
=X

B/C,D/E/H/L=X

CARRY=O OK
CARRY=1 LIJST VOL

SETOPWERKLIJST:
130E E5 PUSH H
130F 05 PUSH D
1310 C5 PUSH B
13 11 0600 !'IV I B I a i IHTNAME=OO
1313 16FF MVI D/OFFH ;COMMANDO=FFH
1315 CD0012 CALL SEARCHJ08 ;ZOEK VRIJE PLAATS
1318 DA2B13 JC LISTVOL
1318 C1 PO P B
131C 70 MOV M/B ;STORE INTHAME
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131D D1 PO P D
131E 23 IN>: H
131F 72 MOV M,D ;STORE COMMANDO
1320 23 no: H
1321 71 MOV M,C ; STORE COUNTER
i 3 22 23 INX H
1323 C1 POP B iBC=BUFFERADRES
1324 71 MOV M,C ; STORE LOW ADRES
1325 23 Ito: H
1326 70 MOV M,B ;STORE HIGH ADRES
1327 23 Ito: H
1328 73 MOV M, E ;STORE LENGTE
1329 AF XRA A ;CARRY=O
132A C3 RE T

LISTVOL:
1328 E1 PO P H
132C E1 POP H
132D £1 POP H
132E C'3 RET

HID
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DRES 2000 OllIS 207C D2LI 5 20F6 03lIS 2170
4lIS 21EA 05lIS 2264 D6LI S 22DE 07lIS 2358
ElJO 1300 lI5T~ 1264 LI STl 007A lIST ..... 132B
OTDF 130C PDAlI 2002 51 1221 52 120E
3 1215 S4 1256 S5 1230 S6 1258
7 122C SEARC 1200 SETOP 130E WORKS 2000
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PDA PROGRAMMA

INTERRUPT SERVICE ROUTINE
VOOR DE PDA

PAGE 1

0018
0018 C30001 RST3:

OR G
JMP

0018H
INT2?01 ;SPRIHG MAAR INTERRUPT

;SERVICE ROUTINE

0100

0100 CDOOOO
0103 COOBOl
0106 CDOOOO
0109 FB
010A C3

ORC
IIH2?01:

CALL
CALL
CALL
El
RET

0100H

SAVE
PDAPROG
RESTORE

;REDT REGISTERS

;HERSTEL REGISTERS

PDAPROG:
010B 3AOO05 LDA F270l ; LAADT 2701 FLAG
OlOE FE43 CP I I C I

0110 CA2AOl JZ COMMANDO
01 13 FE 52 COT I R I• !

0115 CAOOOO JZ RD 2C 0"
01 18 FE57 CPI I III I

011 A CAOOOO JZ ldR2COl'l
011 D FEOl CPI 01H ; FLAG=AO?
011F CAOOOO JZ OFICOM
0122 FE02 CPI 02H ;FLAG=AW?
0124 CAOOOO JZ ldR1COM
0127 C30000 JI'IP RDICOM iFLAG=AR

COMMANDO:
012A 3E8D MVI A,SDH ;READ NEXT
012C 110605 LX I D,COI'lBUFFER ; LI HE
012F CDOOOO CALL READ2701
0132 DAOOOO JC BLOKFOUT
0135 OB DCX B
0136 08 DC X B ; GELEZEN AANTAL-2
0137 3A0105 LDA COMMON
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013A FE46 CPI I F I ;COM/'IOH ROUTINES FREE
013C CA5A01 JZ CONTINUE
013F 210205 LXI H.. REDADRES ;RUIMTE OM B/C,D/E TE

;BEblAREN
0142 70 1'10 II I'! I B
0143 23 IHX H
0144 71 MOV I'L C
0145 23 INX H
0146 72 MOV t'L D
0147 23 INX H
0148 73 MOV I'! I E
0149 CDOOOO CALL SETCOMMONLIST j RETURN ADR ES STAAT OP

; STACK
;DEZE ROUTINE KE ERT
;TERUG OP HET VOLGENDE
iSTAel< ACRES
; ( IN DE nlT2701 ROUTINE)

014C 210000 LXI H/SCHEDULEADRES
014F E5 PUSH H ;UPDATE STACK
0150 210205 LXI H,REDADRES
0153 46 MOV BI M ;RESTORE B,G/D/E
0154 23 I NX H
0155 4E MOV CI M
0156 23 INX H
0157 56 MOV D,M
0158 23 INX H
0159 5E MOV LM

CONTINUE:
015A 3E42 MVI AI I B I ;COMMON ROUTINES BUSY
015C 320105 STA COMMON
015F FB EI
0160 C07501 CALL COI1DECODER j IDENTIFICEER COMMANDO
0163 DAOOOO JC CERROR j VERKEERD COMMANDO
0166 17 RA L
0167 DAOOOO JC OFCOM ;OPEN FILE COMMANDO
01bA 17 RAL
016B DAOOOO JC (dRCOM ;IJRITE COM11AIH'0
016E 17 RA L
016F DAOOOO JC RDCOI'! ;READ COMMANDO
0172 C30000 JI'l P CFCOI'! ;CLOSE FILE COMMANDO

COMl1AND DECODER
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;EHTRY: A=X
BC=SAVE
DE=ADRES COMMANDO
HL=SAVE

;£XIT: A=COMMANDO CARR't=O OK
CARRY=l ILLEGAL COMMAND

BC=SAVE
DE=ADRES VAN DE BIJ HET COi'lM(·HH1O BEHORENDE DATA
HL=SAVE

COMDECODER:
0175 13 IliX D
0176 lA LDAX D i LS B VAN COl1MANDO
0177 FEOD CPI OOH
0179 C28FOl JNZ COMERROR
017C IB DC>: D
017D 11=1 LDAX D ; MS B VAN COf1l'IANDO
017E 13 I H>~ D
017F 13 INX D iDE=COMI'IAHDO DATA ADRES
0180 FESl CP I 81H iOPEH FILE COI'!l'IAND
0182 C8 RZ
0183 FE03 CPI 03H jCLOSE FILE COMMA~jD

0185 C8 RZ
0186 FE44 CP I 44H .:ldRITE COMI1AI1D
0188 C8 RZ
018S' FE24 CP I 24 H jREAD NEXT BLOCK COMMAND
0189 C8 RZ
018C FE22 CPI 22H ;READ LAST BLOCK COMMA"lD
018E C8 RZ

COI'lERROR:
018F 37 STC iERROR SET CARRY
0190 C9 RET

0000 SAVE £QU 0
0000 RESTORE EQ U 0
0000 OFCOI1 EQU 0
0000 WRC OM EQ U 0
0000 ROCOI'! EQU 0
0000 CFCOM EQU 0
0000 CERROR EQU 0
0000 R02COM EQU 0
0000 LJR2COl1 EQU 0
0000 OFleOM EQU 0
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0000 WRICOM EQ U 0
0000 RDICOM EQU 0
0000 READ2701 EQU 0
0000 BLOKFOUT EQU 0
0000 SETCOI1MONLIST EQU 0
0000 SCHEDULEADRES EQU 0

PAGE 4

0500

0500 43
0501 46
0502
0506

ORG

WORKSPACE

F2701: D9
COMMON: DB
REDADRES:
COMBUFFER:

END

0500H

~ C I

I F I

DS
DS

4
52£>
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LOKF 0000 CERRO 0000 CFCOI'! 0000 COI1BU 050';
OI'!DE 0175 COI'IER OlaF COMMA 012A CO jllT'l a 0501
ONTI 01SA F2701 0500 INT27 0100 OFleo 0000
FCOM 0000 POAPR 0108 RD1CO 0000 RD2CO 0000
DCOM 0000 READ2 0000 REDAD 0502 RESTO 0000
S T3 0018 SAVE 0000 SCHED 0000 SETCO 00 00
R1CO 0000 bJR2CO 0000 WRCOI'! 0000



U~com: [:=1 /*i=aantol tiLes*/
wlliLe AantaL!u ltlen do---- --_.-

Uev:=commdlldbuffer(l+lO*i) ;
if (Dev and U7H)=U ellen Ucv:=lJev+l;

UFcom2: -CALL Lecsstattab(Uev,intname,dest, ,bufl,
Duf2"OF);

sensebyte:=U;
i f Ue v = not f 0 un d _t hen ~ 0 toOFcom 3 ;
if dest~U then sensebyte:=sensebyte+04H;
IT intname=O then sen~ebyte:=sensebyte+02H;
IT bufl=free or-buf2=free then- ---sensebyte:=sensebyte+OlH;
it sensebyte>b then do

sensebyt~:=sensebytc+HOH;

intname:=aantalintname; counter:=l;
aantalintname:=aantalintname+l;
CALL Schrijfstattab(Uev,intname"EOBS",

counter,OF) ;
CALL Setopwcrklijst(dest,OFbuf);

i*OFbuf=OFcom */
1* ext.name*!
/* intname*/
1* EOBS,Dev*/

e l1d ;
else do
----if (commandbuffer(l+lO*i) and 07H) then do

Oev:=Oev+l; ~ UFcomL;
en~;

end;
UFcolld: Antwoordbuffer(2*i-l,2*i):= sensebyte,intname;

i:=i+l;Aantal:=Aantal-lU;
end;
common:=free;
if J{S!l then do

ilag:=AO;~127Ul;

H.ET;
end;

UFcom1: CALL I-Irite2701 U*i,Ancw<"Jrclbuffer);
Ll; flag:=C; £127Ul:
KET;



IJl{cum: scnsebyte:=,u;
CALL Leesslattab( ,intnafue,dest,EUHS",counter,WR);
if destfLl tllen do /*intname='found*/

CALL Ii~fa~n~aag(illtllame,buffadr)j

it buftadrfLl then ~
CALL SC~lrijfstattab( intnarne"",counter+l,WR);
sensebyte:='H5H;

end;
else senseuyte:='H4H;

end;
common:='free; antwourdbuft{l):='sensebyte;
if RSfl then do

fl ag : -;;A\J"; -E12 7U1 ;
RET;

en~;

~Jl{coUll: CALL Write2701(l,antwoordbuff); E1;
if sensebyte<H5H then do

flag:='C; ~127~
J{n';

end;
1.fwsfl then do

fl ag : ='W; E12 701 ;
RET;

end;
W[{corn2: -CALL [(cad27Ul(bloklengte,buffadr,EOBS);

1)1 ;

if common='busy then do
[set job op-~hcdulelist]

Elj KET;
end;
else common:='busy; lil;
iT~engtefbloklengte then CALL Bufvrijgeven(intname,buffadr);
-- else CALL Setopwerklijst(dest,WR);
cummon:='free; flag:='C; E12701;
RET;



CALL Sedrclljob(27Ul, intnarae,buftadr,lengte);
i f c 0 nun a 11 d = Ke a d n ext and job = f 0 u nd the n d 0

ii coullter=l then-counter:=u
else 00
---'save jobJ;

CALL Ueljob(27UI,intname,counter.buffadr);
CALL Searchjob(27Ul,intname,buffadr.lengte);

end;
end' ---
--'if job=found then
do sensebyte:=8)~1;
- CAL L Buf v r i j g even ( i n t nan, e , b lJ fad r [ s a v e d job);
end;
else do
--CA LL Set 0 p we r k I i j s t ( 2. 7U1 , s a v e d job);

CALL Leesstattab( ,intoame,dest, •• ,.RU);
if dest=U then sensebyte:=UUH;
clse do ---
---CALL Searchjoo(dest,intname,buffadr,lengte);

if jobidatarequest thenCALL Setopwerklijst(dest,
- UataRequest);
sensebyte:=84H;

end;
end;
common:=free;
antwoordbuff(1,2):=sensebyte,bloklengte;
if RS:Fl then do

flag:=AR;EInUl;
RET;

end;
RDcoml: CALL Write27Ul(2,autwoordbuff); £!;

if sensebyte<85H then do

£lag:=C; E127U~

R~T;

end;
i£H.S/ol then do

tlag:=R; E12701;
RET;

end;
KUcom2: CALL Write2701(bloklengLe+l,buffadr); £1;

flag:=C; EInUl;
RET;



CFeam: while AalltalfO and intnamerO then do
---CALL Leesstattab(Dev, lntname ,dest"", GF);

CALL Ucljab(dest,UataKequest);
CALL Seto~werklijst(dest,CFbuf);

if Dev=inputdev then do
CALL Ueljob(1.701,intname,FF,bufadr);
while bufadrro then do
-CALL BufvriJgev-en(intl1ame,bufadr);

CALL Deljob(270I,intname.FF,bufadr);
end;

el1d;--

intnamc:=nexL intllame; Aantal:=Aantal-l;
_end;
common:=free;
flag:=C; El27ul;
KET;
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