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MESSAGE SWITCHING WITH A MINICOMPUTER.

SUMMARY: A description is given of a message-switching system realised

with a DEC PDP-8/E minicomputer. The objective of the system

is twofold, but in general it serves as the central piece of

a computer communication network by DSM.

Objectives: 1) message-switcher as part of a network of 3

process-computers.

2) interface between a FOXBORO PCP-88 process

computer system and a single programmed

DECtape, wich is ment as back-up device for

the SUPERVISORY-drum of the PCP-88 system.

SAMENVATTING:

Het verslag geeft een beschr~ving van een 'message-switching'

systeem dat gerealiseerd is met een PDP-8/E minicomputer van

DEC. De doelstelling van het systeem is tweeledig. Funktio

neel gezien is zijn belangrijkste taak echter: het fungeren als

centraal dee I van een computer kommunikatie netwerk b~ DSM.

Doelstellingen:

1) funktioneren als message-switcher tussen een

drietal procescomputers.

2) het verzorgen van de koppeling van een enkel

voudige 'programmed DECtape' aan een FOXBORO

PCP-88 process-control computer systeem. De

DECtape is bedoeld als back-up apparaat voor

de SUPERVISORY-drum van het PCP-88 systeem.
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1. Inleiding.

Ret onderhavige afstudeerwerk werd verricht bij de groep

Koolwaterstoffen van de hoofdgroep Kunststoffen bij de DSM te

Beek. Ret betreft het ontwerp van de software voor een DEC PDP-8/E

computer die het verzorgen van data kommunikatie enerzijds en het

ftUlgeren als preprocessor voor een FOXBORO pcp-88 procescomputer

anderzijds als taak heeft.

circa 300 berichten per dag. De berichten bestaan uit

een meetpuntnummer en de meetwaarde van het meetpunt.

De berichtenuitwisseling gebeurt op periodieke basis

namelijk ieder uur. Naast deze periodiek optredende

berichtenstroom kan vanuit NAK2 een aanvraag worden

gedaan in NAK3 voor een enkel meetgegeven.

ieder uur moeten circa 8 meetgegevens vanuit NAK3 naar

de EPT worden verzonden. Dit betekent even zoveel

berichten.

NAK3 - EPT

Bij de groep Koolwaterstoffen zijn een tweetal fabrieken aanwezig

die uit de grondstof nafta, door middel van een kraakprocede, een

aantal tussenprodukten produceren. Van deze tussenprodukten worden

onder andere etheen en propeen gebruikt voor de fabric age van synthe

tische rubber (EPT).

De grondstof nafta wordt betrokken vanuit een tweetal tankenparken

namelijk een die nabij NAK2 (fig. 1.1) is gelegen en een die bij haven

Stein is gesitueerd. De tussenprodukten worden zowel aan diverse fabrie

ken, waaronder de EPT, als aan de beide tankenparken afgeleverd. Door

de procestechnologische koppeling van de beide krakerinstallaties NAK2

en NAK3 enerzijds en de noodzaak van informatie omtrent voorradige

grondstof en tussenprodukt anderzijds, bestaat er behoefte aan gegevens

uitwisseling tussen de in fig. 1.1 genoemde computers van produktie

c.q. voorraad lokaties.

Deze behoefte aan onderlinge gegevensuitwisseling is globaal de

volgende:

NAK2 - NAK3
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Het berichtenverkeer tussen de NAK2 en het tankenpark

haven Stein loopt via de procescomputer van de EPT.

De PDP-11/40 in de EPT vraagt ieder uur een 10-tal

meetgegevens op uit het tankenpark en stuurt ze naar

de CAE computer van NAK2.

Naast de onderlinge gegevensuitwisseling tussen de procescomputers,

bestond er behoefte aan een snel back-up medium voor de Supervisory

drum van het PCP-88 procescomputersysteem van NAK3. Tot nu toe werd

als back-up medium de paper-tape gebruikt. Deze werd vervangen door

een single programmed DECtape die echter niet door de pcp-88 zelf

geserviced kan worden.

Er is toen gedacht aan de aanschaf van een PDP-8/E computer die ener

zijds dienst moest gaan doen als message-switcher in een ster-netwerk

van procescomputers en anderzijds iedere dag voor enkele minuten zou

fungeren als preprocessor voor de pcp-88 voor het maken van een copy

van het DDC-image van de SUpervisory-drum.

Het verslag behandelt het ontwerp van de software voor de

PDP-8/E computer.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de hardware zoals

deze aanwezig was toen met het afstudeerwerk werd begonnen.

De hardware wordt beschreven voor zover dit nodig is om te begrijpen

wat er later in het verslag wordt behandeld. Voor verdere details wordt

ter plaatse verwezen naar de literatuur.

In hoofdstuk 3 wordt besproken wat in het algemeen de funkties zijn van

de lijnprocedure en het message-format en welke faktoren een rol spelen

bij de keuze van een procedure en een format. Hierbij wordt gerefereerd

aan de voorstellen van een tweetal normalisatie-instituten die getracht

hebben eenheid te brengen in het gebruik van procedures en formats.

Vervolgens worden de karakteristieke eigenschappen van het ontworpen

systeem vermeld. Tenslotte wordt een motivering gegeven van de keuze

van het message-format en de lijnprocedure en wordt de lijnprocedure

op een pseudo-algol wijze beschreven.
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In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van het ontworpen

real-time operating system.

In hoofdstuk 5 worden de eenheden behandeld die de eigenlijke

kornrnunikatie verzorgen. Hierbij wordt in de eerste 3 paragrafen

in gegaan op de eenheden die de gegevensuitwisseling tussen de

3 procescomputers verzorgen. In de 4e paragraaf wordt de preprocessor

funktie van de PDP-8/E beschreven.

Hoofdstuk 6 geeft konklusies en aanbevelingen.

De volgende appendices zijn in het verslag opgenomen:

een beschrijving van een tweetal service-prograrnrna's.

de kodering van de twee service-prograrnrna's alsmede

de kodering van de bij DSM aanwezige bootstrap-loader.
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2. Hardware konfiguratie

Bij de opzet van het kommunikatiesysteem werd uitgegaan van een

netwerk-topologie zoals die in fig. 1.1 is weergegeven. Ieder computer

systeem legt een dwingende eis op ten aanzien van lijninterfacing. De

keuze die gemaakt werd is als volgt (fig. 2.1) :

1. koppeling CAE-PDP-8/E door middel van een 12 bit gebufferde asynchrane

parallelle input-output (DR8-EA). De bestaande koppeling tussen de

CAE en de pcp-88 werkt ook volgens dit principe. Deze keuze moest

noodgedwongen worden gemaakt omdat er aan de CAE zijde geen teletype

interfacing voorhanden was. De enige goedkope mogelijkheid tot

koppeling was gegeven in de vorm van digitale inputs.

2. koppeling pcp-88 - PDP-8/E is gerealiseerd middels de interprocessor

buffer DD8-EA (12-bit gebufferde synchrone parallelle input-output).

3. De koppeling PDP-11/40 - PDP-8/E is uitgevoerd als asynchrone tele

type verbinding. Welliswaar is hierdoor de overdrachtsnelheid beperkt

tot 10 karakters/sekonde, doch gezien het te verwachten berichten

verkeer (enige berichten/uur) is dit geen bezwaar.

De hardware wordt gekornpleteerd door:

4. een PDP-~ met 4K kerngeheugen, real-time clock (DKB-EA) en bootstrap

loader (MI8-E).

5. een programmed DECtape TU56H met interface TD8-EH

6. een console teletype 33-ASR met KL8-E interface.
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2.1. De PDP-§E met real-time clock en bootstrap loader.

De PDP-S/E is een 12-bit, enkel adres computer met een cyclustijd

van 1.2 usee. Hij is volledig vergelijkbaar met zijn voorganger de

PDP-S/I met dien verstande dat het aantal standaard registers met 1 is

uitgebreid, te weten het MQ-register. Tevens is het instructierepertoir

uitgebreid. (lit. 15)

De 12-bit woordlengte legt een beperking op aan de adressering.

Een instruktiewoord bestaat uit 2 gedeelten (fig. 2.1.1) te weten:

bit ¢-2 operation code

bit 3-11 operand

~71~_9_m

operation operand
code

FIG. 2. 1 • 1 • (alE instruktiewoord~

Het operand gedeelte bestaat uit 2 stukken nl.

bit 3

bit 4
direkte of indirekte adressering.

lopende pagina of pagina ¢

bit 5-11 relatieve adres in de pagina.

Het geheugen is verdeeld in 32 pagina's van 12S woorden.

Direkte adressering is mogelijk in de lopende pagina of in pagina ¢.

Indirekte adressering levert toegang tot woorden in de overige pagina's.

Auto-indexing is mogelijk door indirekte adressering van een van de

geheugenplaatsen 1¢S-17S ' (S registers)

De real-time clock DKS-EA geeft, van het krachtstroomnet afgeleide,

interrupts. In het geval van een 50 Hz wisselspanningsvoeding treden

deze interrupts iedere 10 msec. op (lit. 12, 16).

De hardware bootstrap loader MI8-E is een 32, 12 bit, woorden

groot read-only-memory (ROM). De kodering van dit geheugen gebeurt

door het bedraden met diodes. (lit. 12)
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2.2 De CAE kommunikatielink

De lijnverbinding tussen de CAE en de PDP-8/E bestaat uit een

aparte telefoonkabel van 22 aders die, gezien vanuit de CAE, als volgt

worden gebruikt: 1¢ aders + 1 gemeenschappelijke ader voor parallelle

input.

1¢ aders + 1 gemeenschappelijke ader voor parallelle

output.

Aan de PDP-8/E zijde bestaat de interface uit de DR8-EA(lit. 14, 17)

terwijl aan de CAE zijde een galvanische scheiding is verwezenlijkt

middels LED's (light emitting diodes) en lichtgevoelige halfgeleiders.

(fig. 2.2.1)

-
D A'11 g s

a c
R { J 1 h

PDP-8/E 8 - v e C
I"- a i- ".("11 n d

A

E
I} • i E

nA -
'---

g

FIG. 2.2.1

De DR8-EA heeft de beschikking over 2 buffers (fig. 2.2.2) nl.

- een 12-bit input buffer waarvan slechts 10 bits worden

- een 12 bit output buffer gebruikt.

Naar wens kunnen van een aantal input bits interrupts worden afgeleid.

In de onderhavige toepassing worden de bits 2 en 3 als 'interrupt

lijnen' gebruikt, terwijl de bits 4 tm. 11 als data-bits fungeren.

(8-bit ASCII)

DR8-EA

CAE

output buffer

data-bits
......_- interrupt'-bits

~------- niet gebruikt

digi tale inputs

Fig. 2.2.2

input buffer

I I data-bits
interrupt-bits
niet gebruikt

digitale outputs
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Gezien vanuit de PDP-8/E gebeurt de gegevensoverdracht als volgt:

(fig. 2.2.3)

OUTPUT: De 8/E laadt bit 4-11 van het output buffer met data(1)

wacht vervolgens 10 a 20 msec. en zet dan bit 3 van het buffer

(2). Bij opkomen van bit 3 herkent de CAE dit 'interrupt' als

melding: er staat een karakter gereed voor inlezen. De CAE

leest de data uit, reset bit 2 van zijn output buffer (3),

wacht 10 a 20 msec. en set bit 2 weer (4).

Opkomen van bit 2 betekent voor de 8/E een interrupt.

Deze wordt herkend als: karakter is door de CAE uitgelezen.

Hierop wordt bit 3 van het output buffer van de DR8-EA

gereset (5) en kan eventueel volgende data worden verstuurd (1).

L

L

_I

FIG. 2.2.3 (tUdvolgorde schema}

INPUT: De CAE zet data op de lijnen 4-11 en set 10 a 20 msec. later

bit 3. Bij opkomen van bit 3 genereert de DR8-EA een interrupt.

Herkent de 8/E dit interrupt, dan wordt de data uitgelezen en

bit 2 van het output buffer gereset. 10 a 20 msec. later wordt

dit bit weer geset hetgeen voor de CAE een interrupt is ten teken

dat de 8/E de data heeft uitgelezen. De procedure kan nu door de

CAE worden herhaald indien meerdere karakters verzonden moeten

worden. Het tijdvolgorde-schema is identiek aan datgene van

f1g. 2.2.3.
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2.3. De interprocessorbuffer DES-E.

De DES-E (lit. 12, 17) geeft de mogelijkheid tot datauitwisseling

tussen de 2 PDP-8 machines met een snelheid van maximaal 5000, 12 bit,

woorden per sekonde. Ze bestaat in principe uit een 12 bit input en een

12 bit output buffer en een gedeelte logica dat zorgt voor een juiste

afhandeling.

Fig. 2.3.1 geeft een principe schema van een tweetal samenwerkende

DB3-E units.

Stel dat de PDP-8/E output heeft.

Het output buffer van unit 1 wordt door de 8/E geladen met 12 bit data

en tevens wordt de receive flip-flop (Rec ff) van unit 2 geset.

Herkent de PCP-88 de ~oor opgetreden interrupt, dan wordt: het input

buffer uitgelezen, de Rec ff gereset en de Done ff van unit 1 geset,

ten teken dat de data is uitgelezen. Herkent de 8/E de interrupt die

het gevolg is van het setten van de Done ff, dan wordt deze ff gereset

en wordt de output procedure herhaald.

DES-E
unit 1

DES-E
unit 2r- - - - - - -- - .. - - - -- - -,

~

J I B
I

I
0 B ,

• N U
,( 12

U U
P Rec P F T F ~ P

ff lo- U F I I

D ., P F ff CT E U E
P R T R P
~ -8

0 B I B -
/ U U /f 12 N U 8

~
T F P F RecE - 8ff P F ... U F ff
U E T E I

I T R R I

I J
L.--

~------ -4---------J
FIG. 2.3.1

(s/E - pcp-ss verbindingJ
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2.4. Ret DECtape systeem.

, ,
nr.

Ret DECtape systeem is een magnetisch tape geheugen dat zowel in

voor- als terugwaartse richting beschrijfbaar en random adresseerbaar

is.

In de hier gebruikte toepassing bestaat het uit een single transport

unit TU56R (lit. 18) en een DECtape control TD8-EH (lit. 13) die het

samenpakken en ontleden van data die naar tape geschreven c.q. van

tape gelezen moet worden verzorgt. De interpretatie van deze data

geschiedt software. Riertoe wordt door de fabrikant een subroutine

geleverd (lit. 19) die 2 pagina's lang is. Deze subroutine is

alleen geschikt voor het lezen en schrijven in voorwaartse tape richting.

De standaard tape heeft een geheugencapaciteit van circa 184 K bij een

woordlengte van 12 bit en een bloklengte van 128 woorden. De lees-

c.q. schrijfsnelheid bedraagt circa 17 msec/blok. Een tape wordt

beschreven met een aantal blokken (de minimale hoeveelheid informatie

per overdracht). Ieder blok bestaat uit een aantal 'data words' waar

de eigenlijke informatie in opgeslagen staat en een aantal 'control words'.

Ret aantal control words/blok bedraagt 8 woorden van 18 bits, terwijl

het aantal data words/blok binnen bepaalde grenzen vrij te kiezen is.

De hier gemaakte keuze is: 128 woorden van 12 bits (fig. 2.4.1.).

1 blok

4 control words 128 data words 4 control

1 word=18 bits word=12 bits 1 word=18 bits

FIG. 2.4.1. (DECtape format)
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De tape wordt beschreven met 10 sporen waarvan er 5 redundant zijn.

Ter vereenvoudiging kan dan ook gesteld worden dat de gegevens in

5 sporen worden opgeslagen. Van deze 5 doen er 2 dienst als timing

track (voor synchronisatiedoeleinden) en markering (welk soort

gegeven, control of data) en 3 als drager van de informatie.

( fig. 2.4. 2. )

1 lijn

informatie

redundant

timing
markering

-
-

1 4 7 10
2 5 8 11 )J

3 6 9 12
1a 4a 7a 10a
2a 5a tja 11 a
3a 6a 9a 12a

FIG. 2.4.2.

Het lezen van een 12 bit data word bestaat uit:

a. het lezen van de markering en het op grond hiervan bepalen

of de bijbehorende informatie een data of een control word is.

b. het lezen van 4 opeenvolgende lijnen en het samenpakken van deze

4 x 3 bits tot een 12 bit woord.
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2.5. Console Teletype Control KLB-E.

De KLS-E (lit. 11) verzorgt het verkeer tussen de 33ASR teletype

en de CPU van de PDP-S/E.

Ze bestaat uit 2 gedeelten t.w.:

1. een input deel dat het keyboard en/of de reader serviced.

2. een output deel dat zorgt voor een juiste besturing van de printer

en/of pilllcher.

De verbinding tussen de KLS-E en de teletype is asynchroon hetgeen

betekent dat met ieder S-bit ASCII karakter een aantal synchronisatie

bits wordt meegestuurd. (fig. 2.5.1)

JSTART~ 6 W'---S__..S.T.OP......S.TO.P.;

FIG. 2.5.1

te weten 1 startbit en 2 stopbits.

Ret maximaal aantal karakters dat per sekonde over de lijn verstuurd

kan worden, bedraagt 10. Dit betekent een overdrachtsnelheid van

11OBaud/sec.

Bij output door de KLB-E vindt parallel-serie konversie plaats, terwijl

bij input het seriesignaal wordt omgezet in S bit parallelle informatie.

2.5.1. 33ASR teletype modifikatie.

Gezien de mechanische slijtage van de 33ASR bij langdurig gebruik,

is het niet wenselijk de motor van dit apparaat ingeschakeld te laten

als hij niet wordt gebruikt.

Daarom is in serie met de netschakelaar een unit aangebracht die er voor

zorgt dat de motor pas dan wordt bekrachtigd als er sprake is van daad

werkelijke output naar de teletype. Ret printen van een bericht op de

teletype wordt bij afspraak zo geregeld dat ieder outputbericht naar

dit device vooraf wordt gegaan door een of meerdere dummy karakters

die tot doel hebben de motor in te schakelen en op snelheid te laten

komen.
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3. Kommunikatie-aspekten

3.1. Lijnprocedures en message-formatting.

Bij kommunikatie- in het algemeen is het van evident belang dat er

door de deelnemers aan deze kommunikatie goed omschreven afspraken

worden gemaakt betreffende de te gebruiken taal en procedures.

White (lit. 1) geeft in zijn artikel over message-formatting een argu

mentatie van het hoe en waarom van procedures en de basis gereedschappen

die hiervoor nodig zijn in het geval van computerkommunikatie. Als

vergelijkingsmateriaal neemt hij het voeren van een telefoongesprek.

De procedure bij het voeren van een telefoongesprek schrijft de aard

en de volgorde van de te nemen handelingen voor zoals:

- neem de hoom van de haak.

- kies de code.

- wacht totdat de abonnee antwoord.

- hiema volgt het eigenlijke telefoongesprek dat eruit zal bestaan

dat er een bericht, in een bekende taal, wordt overgebracht waarop

'positief' gereageerd en 'verwerkt' zal worden als het goed is

overgekomen c.q. begrepen is en waarvan herhaling gevraagd zal

worden indien het niet werd begrepen.

- tenslotte zal men elkaar meedelen dat het gesprek beeindigd wordt

en wordt de verbinding verbroken.

Gaat het bij een telefoongesprek over gegevensuitwisseling tussen

personen die in staat geacht moeten worden eventuele procedurele fouten

of fouten in de tekst zelf te korrigeren, bij berichtenuitwisseling

tussen automaten zal de eis die gesteld moet worden aan de procedure

en de tekst veel stingenter moeten zijn.

In het geval van kommunikatie in een computernetwerk dient de lijnpro

cedure volgens v. Stelmach (lit. 2) In de volgende hoofdtaken van het

netwerk te voorzien:

1. Kontrole van het gegevenstransport. Hiertoe wordt kontrole-informatie

met de tekst van het bericht meegestuurd. B.v. informatie betreffende

routing van berichten en het maken -en verbreken van de verbinding.

2. Een korrekte ontvangst van het bericht te waarborgen. Veelal wordt

hiertoe aan het einde van het bericht een checksum opgenomen die,

afhankelijk van het toegepaste error-checking algoritme, een goede

tot zeer goede waarborg is voor het al dan niet goed zijn van de

ontvangen informatie.
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In het algemeen zal de ontvanger na iedere transmissie antwoorden met

een ACK (positive acknowledge) ten teken dat het bericht goed werd

ontvangen en dat een volgend bericht kan worden geaccepteerd, of met

een NACK ten teken dat het bericht niet werd geaccepteerd vanwege een

gekonstateerde fout. In het algemeen betekent een NACK tevens een

vraag voor het nogmaals sturen van het bericht. Deze retransmissie

op een NACK zal doorgaans slechts een beper~t aantal malen plaats

vinden.

3. Er voor zorgen dat de tekst 'transparant' is. Dit betekent dat de

tekst geen invloed mag hebben op de aflevering van het bericht.

Een goede analogie van deze transparantheid is de kommunikatie

middels het medium brief. De posterijen (kommunikatie netwerk)

hebben alleen belang bij de enveloppe, terwijl de afzender en de

geadresseerde geinteresseerd ziJn in de inhoud (tekst) van de brief.

Er ziJn een aantal faktoren die de kompleksheid van de lijn

procedure zullen bepalen waaronder:

a. Ret aantal deelnemers. Ret aantal en de geografische ligging bepalen

de netwerktopologie. Bij 2 deelnemers spreekt men van een point-to

point verbinding (fig. 3.1.1.) Bij 3 of meerdere deelnemers is een

aantal netwerkkonfiguraties mogelijk (fig. 3.1.2 tim 3.1.5).

D--O
point-to-point

FIG. 3.1.1

ster

FIG. 3.1.2

hierarchiesch

FIG. 3.1.3

ring

FIG. 3.1.4
algemeen

FIG. 3.1.5
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b. De aard van de lijnverbinding.

Een fysieke lijnverbinding tussen 2 stations kan geschikt zijn voor

1-richting (simplex) of 2-richting (duplex) verkeer.

In het geval vam een duplex verbinding wordt gesproken van

half-duplex indien op een bepaald tijdstip slechts 1-richting

verkeer mogelijk is. Op tijdstip T1 verkeer van A

naar B. Op tijdstip T2 verkeer van B naar A.

full-duplex indien simultaan verkeer van A naar B en van B naar A

mogelijk is.

Indien de fysieke lijnverbinding full-duplex is, kan de lijnprocedure

hier al dan niet rekening mee houden. Dat wil zeggen dat een full

duplex lijnverbinding zowel full als half-duplex bedreven kan worden.

c. De gebruikte taal.

De lijnprocedure kan karakter of bit georienteerd zijn.

Deze georienteerdheid heeft betrekking op de aard van de met de tekst

meegestuurde kontrole informatie. Bij karaktergeorienteerdheid heeft

ieder kontrole karakter een specifieke betekenis terwijl bij bit

georienteerdheid elk afzonderlijk bit of eventuele bit-kombinatie

in het kontrole deel van het bericht een funktie heeft voor de

lijnprocedure.

d. De mate van error-recovery.

Een kommunikatienetwerk heeft als hoofdtaak berichten goed te

bestemder plaatse af te leveren. Inherent aan telekommunikatie is

echter het optreden van transmissie-fouten. Een goede lijnprocedure

zal er zorg voor dragen dat in het geval van een optredende fout,

adekwate akties worden ondernomen (error-recovery).

am het kommunikatiesysteem de 3 eerder genoemde taken te kunnen

laten verzorgen, wordt naast de tekst ook kontrole informatie meegestuurd.

Een bericht zal er in het algemeen uit 3 eenheden bestaan te weten:

message-heading

message-text

message-ending

- - - - ~met netwerk kontrole informatie.

- - - - • met een indikatie: einde bericht en

checksum.
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De kontrole informatie in de heading is het basismateriaal voor het

vervullen van de taken die aan het netwerk zijn opgelegd en vastgelegd

zijn in de procedure. De hoeveelheid kontrole informatie is dan ook

sterk afhankelijk van de aard en de doelstelling van het kommunikatie

systeem. Is er bijvoorbeeld sprake van eenr~chting verkeer tussen 2

dicht bij elkaar staande computers, dan hoeft de heading slechts een

indikatie te bevatten over het begin van een nieuwe bericht. Is er

daarentegen sprake van een algemeen netwerk, waarvoor bij het gebruik

betaling wordt verlangd, dan zal de heading naast informatie over

message-routing etc. ook nog administratieve gegevens bevatten.

In de loop der jaren zijn door diverse instanties computernetwerken

opgezet waarbij eigen ideeen omtrent lijnprocedures werden ontwikkeld.

Ret gevolg hiervan is, dat er netwerken zijn ontstaan waarbij lijn

procedures worden gebruikt die specifiek zijn voor het netwerk.

Onderlinge koppeling van deze afzonderlijke netwerken blijkt dan ook

juist door het verschil in procedures erg moeilijk te zijn.

Reeds sinds 1960 zijn er pogingen in het werk gesteld om ten aanzien

van procedures en formatting standaards te ontwikkelen. Schutz (lit.4)

geeft in zijn artikel een overzicht van en de relatie tussen de diverse

instituten die bezig zijn standaard procedures voor data-kommunikatie

netwerken te ontwikkelen.

Een van de eerste instituten die op dit gebied werkzaam was is de ANSI

(American National Standards Institute). Zij doet voorstellen over

karakter georienteerde procedures op half-duplex basis (lit. 5).
White (lit. 1, 3) beschrijft in zijn artikelen een poging van de ANSI

om te komen tot afspraken betreffende message-formatting. Rierbij wordt

ervan uitgegaan dat een standaard heading in de behoefte van de meest

komplexe data-kommunikatiesystemen voorziet terwijl meer eenvoudige

systemen subsets van deze heading kunnen gebruiken.

De ANSI standaards betreffende lijnprocedures zijn voor een groot ge

deelte overgenomen door de ISO (International Standards Organisation)

(lit. 6, 7, 8, 9) terwijl de CCITT (Consultative Committee on Inter

national Telegraph and Telephone) zich geheel konformeert aan de ISO normen.
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Volgens E.L. Lohse (lit. 10) heeft de ATA/IATA (Air Transport Association)

een pakket standaards ontworpen die sterk afwijken van de normen van de

eerder genoemde instituten. Zij gaan uit van een full-duplex lijnprocedure.

Alhoewel de ANSI en ISO normen zich beperken tot karakter georienteerde

lijnprocedures op half-duplex basis, zijn ze toch gedurende de afstudeer

opdracht als vergelijkingsmateriaal gekozen en wel om de eenvoudige reden

dat er slechts een beperkte hoeveelheid literatuur betreffende dit onder

werp voorhanden was. De normen geven welliswaar geen pas~lare oplossing

voor de keuze van een lijnprocedure in het geval van een gegeven netwerk

k~nfiguratie, maar er zijn wel enige algemeen geldende begrippen aan

te ontlenen. Bedoeld wordt hier de eerder genoemde hoofdtaken die de

lijnprocedure in het netwerk moet verzorgen.

De ANSI/ISO normen geven een aantal mogelijke procedures voor het

maken en verbreken van de verbinding en koppelen daaraan een aantal

mogelijke procedures voor de gegevensoverdracht met de daarbij te

gebruiken kontr61e karakters. (lit. 5,6 )
Ten aanzien van de error-recovery wordt ook een aantal aanbevelingen

gedaan. Deze hebben betrekking op toe te passen timers (lit. 9).
Transparantheid van de tekst wordt verwezenlijkt door het gebruik van

extra kontr61e karakters (lit. 7).
Ret tot stand brengen en verbreken van de verbinding is sterk afhankelijk

van de aard van het netwerk en heeft in hoofdzaak betrekking op het

toekennen van de 'master-status' (het station dat mag zenden) en de

'slave-status' (het station dat moet ontvangen) aan de stations van het

netwerk.

Is de status eenmaal toegekend, dan kan de feitelijke berichtenuitwisse

ling plaats vinden.

Als voorbeeld moge gelden het geval waarbij gegevensuitwisseling plaats

vindt tussen 2 stations A en B waarbij aan A de master status en aan B

de slave-status is toegekend (lit. 5 blz. 23).

Een bericht is als volgt opgebouwd:
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S S E B

0 (heading) T <text> T C

H X X C

SOH = start of heading = begin van het bericht.

STX = start of text. Dit betekent dat alle volgende informatie als

tekst beschouwd moet worden, dus alleen van belang is voor de

geadresseerde. De netwerkkontr6le mag hier niets aan wijzigen.

ETX end of text.

BeC block check character ehecksum

maken van I
verbinding

berichtenuitwisseling !verbreken

s s E B A
0- - T- - T C C
H X X C K

N
A·
C
K

,,-Invalid or no~
response

•

error-
recovery

A zendt een bericht (SOH tm BeC) naar B en wacht vervolgens op een

antwoord van station B. Detekteert station B het ETX karakter, dan zendt

B, na ontvangst van BeC, een van de 2 volgende karakters terug:

- ACK als het bericht werd geaccepteerd en B weer klaar is om te ontvangen.

- NAGK als het bericht niet werd geaccepteerd en B klaar is om te ontvangen.

Als station A het ACK karakter ontvangt kan hij het volgende bericht ver

sturen of de verbinding verbreken. Wordt daarentegen een NACK ontvangen

dan wordt hetzelfde bericht nogmaals verstuurd of wordt de verbinding

verbroken.
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Ontvangt A geen of een onbekend antwoord dan zal A de error-recovery

uitgang nemen hetgeen een veelheid verschillende akties kan betekenen.

Een van deze akties kan zijn het bericht nogmaals versturen met het

gevaar dat B 2 keer op het zelfde bericht aktie neemt (duplicated

messages). Een andere mogelijkheid is een ENQ (enquiry) karakter te

versturen hetgeen voor B betekent: stuur het laatste antwoord nogmaals.

Wanneer echter na een aantal keren nog geen ACK of NACK terug komt is

het bericht verloren.

Het zal duidelijk zijn dat naarmate de eisen die aan het kommu

nikatie netwerk worden gesteld, ten aanzien van error-recovery,

zwaarder worden ook de lijnprocedure en daarmee het software systeem

dat deze procedure verzorgt komplexer wordt. Het is van belang door

middel van een zo eenvoudig mogelijke procedurecaan de wensen en

eisen van de gebruikers tegemoet te komen.

Zijn bv. duplicated messages geen bezwaar dan kan iedere message

zolang worden herhaald totdat een ack antwoord wordt ontvangen.
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3.2 Karakteristieken van het PDP-8/E kommunikatie systeem.

Het door ons opgezette computer kommunikatie systeem heeft de

volgende karakteristieken:

a. Er is sprake van een ster-netwerk (fig. 1.1). Het centrale station,

de PDP-8/E, fungeert in dit netwerk enerzijds als message-switcher

en anderzijds als preprocessor voor het pcp-88 procescomputer systeem.

b. AIle point-to-point verbindingen in het netwerk zijn geschikt voor

full-duplex verkeer. Het berichtenverkeer op de lijn is asynchroon

en karakter georienteerd.

c. Er is een full-duplex lijnprocedure ontwikkeld die gebruik maakt van

berichten-bevestiging op iedere point-to-point verbinding.

Berichten-bevestiging tussen afzender en geadresseerde gebeurt niet.

De lijnprocedure voorziet niet in automatische error-recovery.

Motivering.

a. De ster-netwerkkonfiguratie werd ingegeven door het feit dat er een

aantal procescomputers aanwezig waren die de extra kommunikatietaak

in het geval van onderlinge point-to-point verbindingen niet meer

zouden kunnen volbrengen omdat ofweI de te ontwikkelen software te

omvangrijk zou worden (het servicen van 2 randapparaten) of de hard

ware faciliteiten niet aanwezig waren. Een ander argument was, dat

voor het geval er nog een randapparaat aan het netwerk toegevoegd.zou

moeten worden dit slechts betekent dat er een koppeling met het

knooppunt in de ster nodig is.

Het gevolg van de keuze van de sterkonfiguratie is, dat in het

knooppunt een faciliteit aanwezig moet zijn die het doorschakelen

van de aangeboden berichten naar de geadresseerde verzorgt.

Deze message-switching taak wordt in het ontworpen netwerk verzorgd

door de PDP-8/E.
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Gedurende een 10-tal minuten per dag zal de 8/E naast message

switcher ook dienst doen als preprocessor voor de pcp-88 van NAK3.

Dit betekent dat het kommunikatiekanaal met de pcp-88 gedurende

deze tijd gereserveerd wordt voor berichtenuitwisseling tussen de

PCP en de DECtape (zie ook hoofdstuk 3.4).

b. De bestaande procescomputers hebben een karakter georienteerd

software pakket voor het servicen van randapparatuur. Bij de

keuze van de lijninterface is hiermee rekening gehouden. Daar waar

dit mogelijk was is gekozen voor een asynchrone verbinding in die

zin dat de ontvangst van een karakter wordt bevestigd. (zie hoofd

stuk 2.2 en 2.3). Hoewel de teletype-verbinding (zie hoofdstuk 2.5)

ook asynchroon wordt genoemd, is er geen sprake van karakter

ontvangst-bevestiging.

De in het netwerk voorkomende berichten zijn opgebouwd uit 8-bit

ASCII karakters. Hiermee is aansluiting gevonden bij het door de

teletype gebruikelijke karakter formaat. Een uitzondering hierop

vormen de berichten die worden uitgewisseld tussen de DECtape en

de pcp-88. De karakters in deze berichten kunnen 12-bit binaire

woorden zijn.

c. Voor de motivering van de lijnprocedure wordt verwezen naar para

graaf 3.3.
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3.3. Toegepast message-format en lijnprocedure.

Message-format

Het message-format (fig. 3.3.1) bevat naast informatie voor de

point-to-point lijnprocedure (SOH, MNR, NUC, EOM, CHS) ook informatie

ten behoeve van de 'message-routing' door het netwerk (SOU, DST). Ten

einde de overhead per bericht zo gering mogelijk te houden, is ge

streefd naar een minimum aantal header-gegevens.

Vergelijking met de in paragraaf 3.1 genoemde kontr6le karakters geeft

als resultaat:

S S EB

o (heading ) T <text > T C

H X X C

S N E C

o (heading > U <text > o H

H C M S

beschreven in par. 3.1

zie fig. 3. 3. 1

De maximale lengte van de tekst werd vastgelegd op 64 karakters. Dit

komt overeen met het maximaal aantal karakters per regel van een tele

type.

Lijnprocedure.

Er wordt gebruik gemaakt van een full-duplex, point-to-point

lijnprocedure die karakter geori~nteerd is.

De karakter geori~nteerdheidwerd opgelegd door de randapparatuur

(zie hoofdstuk 2).

Aan het full-duplex karakter lagen de volgende overwegingen ten grond

slag: Gegeven was het feit dat de lijnverbindingen allen full-duplex

waren. Zoals reeds in hoofdstuk 3.1 werd aangeduid kan dan nog een

keuze worden gedaan tussen een full- of half-duplex lijnprocedure.

Half-duplex veronderstelt afwisselend gebruik van de lijn door de

beide stations die door de lijn worden verbonden. Procedureel betekent

dit dat er tijdens de fase 'maken van de verbinding' moet worden uitge

maakt welk station moet zenden (de master) en welk station behoort te



-24-

Code
(8-bit ASCII)

message number

number of characters

SOH

DST

SOU

MNR

NUC

T
E
X
T

EOM

CHS

start of heading

destination

source

end of message

checksum

heading

}termination

201

2'27

ACK: acknowledge

NACK: negative acknowledge

DST/SOU code: pcp-88

CAE

PDP-11/4¢

DECtape

console-TTY

206

225

320

303

261

304

260

CHS: De checksum bestaat uit een sommatie van alle karakters in de

message (van SOH t/m EOM) met verwaarlozing van eventuele carry.

Daar waar dit van toepassing is wordt de checksum gereduceerd

tot een 8-bit woord door verwaarlozing van de meest significante

bits.

FIG. 3.3.1 (message-format en
kodering. )



ontvangen (de slave). Dit impliceert dus voor een station dat deze zich

slechts in een van de twee elkaar uitsluitende toestanden, zenden of

ontvangen, kan bevinden.

Bij een full-duplex procedure daarentegen behoeft geen master-status te

worden toegekend. Daardoor kan het gedeelte van de procedure dat zorgt

voor het stand brengen en verbreken van de verbinding eenvoudiger zijn.

In ons geval wordt voor het maken en verbreken van de verbinding gebruik

gemaakt van 2 kontrole karakters in de heading van het bericht te weten:

SOH indikatie voor start of message

EOM indikatie voor end of message.

De point-to-point procedure maakt gebruik van het ACK/NACK ant

woord mechanisme in die zin dat ieder bericht moet worden beantwoord

met een ACK of een NACK. Deze beantwoording heeft slechts plaats tussen

de beide stations van een point-to-point verbinding (bv PCP-88/

PDP-8/E) en niet tussen de afzender en de geadresseerde ( bv pcp-88/CAE).

Het nadeel hiervan is, dat de ontvangst van een bericht wei door de

message-switcher (PDP-8/E) wordt bevestigd maar dit impliceert niet dat

het bericht ook aan de geadresseerde is afgeleverd.

De betekenis die aan de antwoorden is gegeven is:

ACK: het bericht is goed ontvangen.

NACK: het bericht werd niet goed ontvangen. Stuur het nogmaals.

Teneinde de berichten van elkaar te kunnen onderscheiden, wordt

ieder bericht genummerd. Bij een ACK of NACK antwoord op een bericht

dient dan ook opgegeven te worden op welk berichtnummer het antwoord

betrekking heeft. Een ACK of NACK antwoord bestaat dan ook niet uit een

enkel karakter maar uit een bericht met een komplete heading. In de heading

van zo'n bericht staat het berichtnummer (MNR in fig. 3.3.1) waarop de

ACK of NACK betrekking heeft.

Voor wat het verzenden van berichten betreft is er bij het ontwerp

van de procedure van uit gegaan dat ieder bericht dat voor verzending

wordt aangeboden, zo snel mogelijk verzonden moet worden. Dit betekent

dat ieder aangeboden bericht in een queue wordt gezet en dat de queue

in zijn geheel wordt verzonden.
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Juist ten aanzien van het verzenden van aangeboden berichten wordt,

om reden van error-recovery, door de ISO en ANSI een andere opvatting

gehuldigd. Zij bevelen het zenden van berichten op periodieke basis aan.

Het bovenaan in de queue staande bericht wordt iedere x sec. verzonden.

Deze periodiciteit wordt onderbroken door een:

ACK ten teken dat het zenden van het bericht moet worden gestaakt en

dat een volgend bericht wordt verwacht of een

NACK ten teken dat het bericht nogmaals, echter ogenblikkelijk en niet

na x sec. moet worden verstuurd.

Het voordeel van de door de normalisatie-instituten voorgestelde methode

is, dat een bericht zolang wordt verzonden totdat het geaccepteerd is.

In de door ons gebruikte procedure is het niet denkbeeldig dat een bericht

verloren gaat als het ACK of NACK antwoord wordt verminkt.

Procedure beschrijving.

Voor het beschrijven van de lijnprocedure komt de door de ISO en

ANSI toegepaste beschrijvingswijze niet in aanmerking omdat zij uitgaan

van een half-duplex lijnprocedure. Hierbij is de volgorde van de gebeur

tenissen in de tijd bij het overbrengen van een bericht lbekend'.

Bij een full-duplex procedure beschrijving treedt de moeilijkheid op dat

er simultaan verkeer plaats kan vinden van A naar B en van B naar A,

waardoor het niet meer mogelijk is te spreken van een lbekende' volgorde

van gebeurtenissen. Er is daarom gezocht naar een andere beschrijvingswijze.

Deze is gevonden in de vorm van een pseudo-algol beschrijving.

De procedure beschrijving heeft betrekking op de konfiguratie zoals die

in fig. 3.3.2. is weer gegeven.

Er zijn binnen de 8/E een drietal hierarchische kontrole-nivo's te onder

scheiden te weten:

kontrole op karakternivo door de input en output handlers INH en OUH.

kontrole op lijnnivo door linecontrol (LNCNTR).

kontrole op netwerknivo door netwerkcontrol (NWCNTR).

De funkties van de afzonderlijke eenheden zijn globaal de volgende:

INH is een zelfstandige eenheid die een bericht karakter na karakter

ontvangt, in een buffer stopt en diverse gegevens in de heading

van het bericht test op hun geldigheid. Wordt een bericht goed

gekeurd dan wordt LCNTR verzocht dit bericht te interpreteren.
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In de procedure beschrijving betekent dit het plaatsen van een

request voor INTPR (a).
LNCNTR: onderzoekt of het ontvangen bericht een ACK/NACK of normaal

bericht is. In het laatste geval wordt NWCNTR verzocht het

bericht door te schakelen naar de geadresseerde. Dit gebeurt

door het plaatsen van een PUT request. Naast de berichteninter

pretatie verzorgt LNCNTR tevens de lijnbewaking op basis van

timers.

NWCNTR: scant op cyclische basis de LNCNTR eenheden af en zet voor het

geval van een PUT request het bericht in de output queue van

de opgegeven output-handler.

OUR is een zelfstandige eenheid die de in zijn output queue

staande berichten karakter na karakter verzendt. Ret bovenaan in

de output queue (OQUE) staande bericht wordt in zijn geheel

verzonden en naar een wachtrij (WAIQUE) gezet. Rier wacht het

bericht op een bevestiging van de ontvangst.

In de onderstaande pseudo-algol beschrijving worden de funkties

van INH en OUR verzorgd door INPUT respektievelijk OUTPUT. Beide

routines zijn voor ieder van de 3 stations a, b en c hetzelfde. Ze zijn

daarom alleen beschreven voor station a.

GET(char) is een routine die in de inputhandler INPUT voor komt. De rou

tine wacht na aanroep net zolang totdat er een karakter be

schikbaar is. Is het karakter ontvangen, dan bevat char het

ontvangen karakter.

Ret in INPUT opgenomen statement: t set PUT request for MSG(¢, b, NB)'

heeft tot gevolg dat de tekst NB op de console TTY wordt

getypt ten teken dat er geen buffer meer voorradig is

binnen de 8/E.

TRANSMIT(char) is een routine die het verzenden van de afzonderlijke

karakters van een bericht verzorgt. Na aanroep wacht

TRANSMIT op een 'klaar' interrupt van de 'tegenpartij'

en verzendt dan het karakter dat in char staat opgeborgen.

In MSG (a, b, c) betekent a: message number.

b: destination

c: tekst (dit kan zijn: tekst
ACK karakter of
NACK karakter).
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:begin if PUT request

~ queue MSG(a,b,c) to OQUE(b);

goto next LNCNTR

LNCNTR(a):begin if WAIQUE(a) is not empty

then if time-out for MSG(n,b,msg) in WAIQUE(a)

then begin remove MSG(n,b,msg) from WAIQUE(a);

b:=console TTY; set PUT request

for MSG(n,b,msg)

end;

if time-out INPUT(a)

then release BUF(a);

if time-out OUTPUT(a)

then begin remove MSG(a,b,msg) from OQUE(a);

b:=console TTY; set PUT request for

MSG(a,b,msg)

end'--'
if INTPR(a) request

then

begin if (MSG)=msg

then begin queue MSG(a,b,ACK) to OQUE(a);

b:=DST; set PUT request for

MSG(a,b,msg)

end'-'
if (MSG)=ACK(n)

then begin remove MSG(n,b,msg) from WAIQUE(a);

release BUF(n)

end;

if (MSG)=NACK(n)

then

begin if retry<3

then

begin remove MSG(n,b,msg) from

WAIQUE(a); queue MSG(n,b,msg)

to OQUE(a);

retry(n):=retry(n)+1

end'--'
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else

begin remove MSG(n,b,msg) from

WAIQUE(a); b:=console TTY;

set PUT request for MSG(n,b,msg)

end"--'
goto NWCNTR

end.

INPUT(a) :begin GET(char);

if char f SOH

then goto INPUT(a)

else if there is an empty buffer

then begin BUF(a):=BUF(n);start input timer(a)

end

else begin b:=console TTY; set PUT request for

MSG(¢,b,NB); goto INPUT(a)

end;

CHS:=CHS+char; store char in BUF(n);

GET(char);CHS:=CHS+char; store char in BUF(n);

GET(char);CHS:=CHS+char; store char in BUF(n);

GET(char);CHS:=CHS+char; store char inBUF(n);

GET(char); NUCHA:=char;

if char<¢ ~ char>64

then ,goto EXIT;

NCH:=NUCHA; CHS:=CHS+char; store char in BUF(n);

for 1:=1 step 1 until NCH do

begin GET(char); CHS:=CHS+char; store char in BUF(n)

end;

GET( char);

if char f EOM then goto EXIT;

CHS:=CHS+char; store char in BUF(n);

GET(char) ;

if char f CHS then goto EXIT;

stop input timer(a); set INTPR(a) request;

goto INPUT(a);
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if NUCHA -I 1

then queue MSG(a,b,NACK) to OQUE(a);

release BUF(n);

goto 1NPUT(a)

OUTPUT(a):begin if OQUE(a) is not empty

then begin start output timer(a);

NUM:=number of characters to be trans

mitted;

for 1:=1 step 1 until NUM do

begin char:=char(I); TRANSMIT(char)

end;

atop output timer(a);

remove MSG(a,b,c) from OQUE(a);

queue MSG(a,b,c) to WAIQUE(a);

start timer for MSG(a,b,c) in WAIQUE(a);

goto OUTPUT(a)

end

end.
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3.4. Kommunikatie pcp-88/DECtape.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd vermeld heeft het PDP-8/E systeem

naast de zorg voor de kommunikatie tussen de procescomputers van NAK2,

NAK3 en EPT ook de funktie het verkeer tussen de DECtape en het pcp-88

systeem te regelen. Aanvankelijk werd gedacht het systeem voor het

uitvoeren van deze dubbele funktie in 2, elkaar uitsluitende, modes te

laten werken namelijk:

DECtape mode (DTP-mode)

Normale mode (kommunikatie mode)

Ret inherente nadeel is echter dat gedurende het, naar schatting, 1¢

minuten/dag durende DECtape gebruik, het berichtenverkeer tussen de

overige gebruikers stop gezet moet worden. Te voorzien is, dat deze

'kommunikatiepauze' begeleid moet worden door een 'mondelinge procedure'

om te melden dat die pauze ingetreden c.q. beeindigd is. Teneinde deze

halfslachtigheid, enerzijds automatiseren anderzijds mondelinge kommuni

katie, te voorkomen, werd besloten dat, voorzover de beschikbare geheugen

ruimte dit toelaat, gedurende DECtape mode een beperkte kommunikatie plaats

te laten vinden, met dien verstande dat de DECtape absolute voorrang heeft.

Alle CPU tijd staat zolang ter beschikking van de DECtape als deze dit nodig

acht.

De grenzen aan de kommunikatie tijdens DTP-mode worden opgelegd door het

PCP-88 systeem. Door de beperkte beschikbaarheid van geheugenruimte van

dit systeem, is het bezwaarlijk tijdens DTP-mode van de PCP-88, andere

berichten te accepteren dan die van de DECtape.

Dit betekent dat gedurende deze mode geen enkel bericht, anders dan die

van de DECtape, dat aan de pcp-88 is geadresseerd door de 8/E afgeleverd

mag worden aan de PCP-88.

Besloten werd daarom tijdens DTP-mode:

1. Ret berichtenverkeer tussen EPT en NAK2 normaal doorgang te laten gaan.

2. Eventuele berichten van de EPT en NAK2 met bestemming pcp-88 wel door

de 8/E te laten accepteren, doch op de konsole TTY uit te printen

c.q. punchen. Na beeindiging van de DTP-mode kunnen deze berichten

alsnog via de konsole TTY worden ingelezen en naar de pcp-88 worden

verzonden.
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3. De lijnprocedure tussen de PCP-88 en de 8/E konform te houden

aan de onder 3.3. beschreven procedure met dien verstande dat:

a. De text bestaat uit 12-bit binaire woorden (de text is trans

parant) •

b. Het maximum aantal karakters in de text 512 Lp.v. 64 mag

bedragen.

Motivering: Het pcp-88 systeem legt de dwingende eis op dat een

DECtape bericht 4 pagina's (1 pagina = 128 woorden)

moet zijn, terwijl effici~nt gebruik van de DECtape

een zo lang mogelijk bericht (in eenheden van pagina's)

vereist. De keuze van 4 pagina's is hier een gevolg van.
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4. Ret software systeem.

4.1. Ret operating systemA.

Ret real-time operating system verzorgt de toegang van de rand

apparatuur tot de gebruikersprogramma's en bepaalt de volgorde waarin

deze programma's binnen de computer worden uitgevoerd.

Bij het ontwerp van het systeem werden een tweetal mogelijkheden van

systeemopzet overwogen namelijk:

1. Werken op prioriteitsbasis en weI zodanig dat de hoogste prioriteit

wordt toegekend aan het randapparaat met de grootste overdracht

snelheid. De periferie is dan konkurrerend bij het gebruik van

systeemprogramma's c.q. routines die dan ook re-entrant moeten

zijn. Deze opzet is noodzakelijk indien een of meerdere rand

apparaten de gegevens dusdanig snel aanbieden dat er geen garantie

bestaat dat ieder karakter afzonderlijk verwerkt kan worden.

Een voorbeeld hiervan is een asynchrone verbinding volgens het

teletype principe. (lit. 10) Wordt het karakter niet binnen 20 msec.

uitgelezen, dan wordt het overschreven door het volgende karakter en

is daarmee verloren gegaan.

Anderzijds zal er toch voor gewaakt moeten worden dat niet aIleen

het snelste apparaat wordt geserviced doch dat aIle randapparaten

tijdig aandacht krijgen.

De problemen liggen dan ook duidelijk in het verantwoord toekennen

van prioriteiten.

2. Ret systeem kent geen prioriteiten doch scant in een bepaalde volgorde

de randapparaten af en kijkt of ze geserviced moeten worden. Staat

een request uit, dan wordt het betreffende programma afgehandeld.

Er staan dan nog 2 mogelijkheden van systeemorganisatie open.

Bij een hiervan wordt voor iedere verlangde aktie een handler

aangemaakt en worden aIle handlers 'achter elkaar geplakt'.

Iedere handler is zo een onderdeel van de 'interrupt-handler'.

Bij de tweede soort organisatie wordt aan ieder randapparaat een

tabel toegekend. Rierin staan de voor dat apparaat noodzakelijke

akties gespecificeerd. AIle tabellen staan achter elkaar en worden

periodiek gescand.
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De eerste organisatie-opzet heeft als nadeel dat de totale kodering

onoverzichtelijk is en dat een eventuele uitbreiding ingrijpende

konsekwenties heeft voor de reeds bestaande kodering.

De tweede organisatievorm daarentegen neemt, door de modulaire opzet,

meer geheugenruimte in beslag dan absoluut noodzakelijk is, doch

heeft juist als voordeel dat implementatie van een nieuw programma

relatief eenvoudig is en geringe konsekwenties heeft voor de reeds

bestaande programmatuur.

Welke van beide organisatie-vormen men ook kiest, men is er van

overtuigd dat ieder apparaat wordt geserviced. Men dient er zich

echter van te vergewissen dat deze servicing ook tijdig gebeurt.

Door de afdeling systemen van DSM werd vanwege de eenvoud, de

modulaire opzet en het feit dat een snelle afhandeling geen lmust'

was, gekozen voor de onder punt 2 vermelde tweede organisatie-opzet.

Voor wat betreft de snelheid van afhandeling geldt dat zowel de CAE

als PCP koppeling van het asynchrone type zijn en dus de gebruikers

bepalen met welke snelheid het berichtenverkeer plaats vindt, terwijl

de gekoppelde teletypes een langzame servicing vragen.

Het software-systeem is opgebouwd uit een aantal basis-eenheden

te weten: (fig. 4.1.1)

- De monitor met handler-headers

} operating- De system subroutines system

- De interrupt handler

- De periferie afhankelijke handlers.
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Het software systeem.

Funktioneel gezien verzorgen de interrupt- en de I/O (input-output)

handlers de verbinding tussen de 8/E en de periferie, terwijl de monitor,

ondersteund door de system-subroutines, het interne gebeuren bepalen.

Indien een randapparaat geserviced wenst te worden zet het'een vlag opt

(plaatst een request). Afhankelijk van het gegeven of de 8/E op dat

moment onder ION (interrupt on) of IOF (interrupt off) werkt, wordt de

van deze vlag afgeleide interrupt al dan niet door de 8/E gehonoreerd.

In het ION geval gaat de 8/E ogenblikkelijk IOF en start door middel

van de interrupt-handler met de interpretatie van het interrupt (welk

apparaat verlangt aandacht). Van uit de interrupt-handler wordt nu in

de overeenkomstige header een 'software flag' gezet waarmee het door

het randapparaat geplaatste request intern is aangetekend.

De monitor scant voortdurend alle headers af en kiJkt of er voor het

betreffende apparaat requests uitstaan.

20 neen, dan wordt de volgende header bekeken.
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Zo ja, dan wordt geanalyseerd welk soort request uitstaat en wordt

de overeenkomstige handler-routine geaktiveerd. Na afhandeling van

deze routine worden eventuele andere uitstaande requests in de header

uitgevoerd waarna het 'spell wordt herhaald voor de volgende header.

Naast het plaatsen van requests door de periferie is ook in de mogelijk

heid van programma-aanvraag op handler nivo voorzien.

Dit laatste soort requests is verantwoordelijk voor de inter-handler

kommunikatie.
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4.2. De monitor met handler-headers.

De monitor vormt het centrale gedeelte van het software systeem

en doet dienst als besturingsmechanisme van het systeem. Deze besturing

gebeurt via de handler-headers. Hierin vindt de monitor de nodige

informatie over het soort programma (routine) dat geaktiveerd moet

worden en de volgorde waarin dit plaats moet vinden. Voor ieder rand

apparaat is een header van, in principe, 19 woorden gereserveerd

te weten:

Randapparaat Naam v.d. header Lengte in woorden

DBB-E tbv pcp-88 HPCP

DR8 EA tbv CAE HCAE

TDB-EH tbv DECtape HDTP

KLB-E tbv PDP-11/4¢ HTTY

KLB-E tbv console TTY HTTY1

DK8-EA tbv real-time clock HCLO

19

19

19

19

19

10

Zo'n header (fig. 4.2.1) bestaat uit een 7-tal lokaties waarin variabele

informatie opgeslagen kan worden en een 12-tal lokaties waarin de entry

adressen van de routines staan opgetekend.

Een uitzondering hierop vormt de header van de real-time clock waarvoor

slechts 2 lokaties voor routine adressen ziJn gereserveerd.

De headers zijn software 'verdraad' hetgeen betekent dat de scanvolgorde

van de monitor op een software manier is vastgelegd (fig. 4.2.2). De wijze

van verdraden wordt bepaald door de inhoud van lokatie ¢ van de headers.

Hierin staat het adres van de volgende header opgenomen.

¢
1
2
3
4
5
6
7

NXTH
SYFL
EXFL
CT1
CT2
QUA
WQj\
sAH0

-'--

adres van de volgende header
system flags (= entry adres van de header)
expected flags
clock tick 1
clock tick 2
adres van de output queue
adres van de waitqueue
startadres van routine ¢

startadres van routine 11

FIG. 4.2.1 (Handler-header)
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HPCP HCAE

HCLO HPCP HCAE IIDTPI ~ ~r--t"

I-- • -'- 1--. -
__ • _I-

-"-. --

IIDTP HTTY

HTTY I HrrY1--
I-- . _l- 1--. -

FIG. 4.2.2 (scanvolgorde v.d. monitor)

Voor de monitor zijn verder de lokaties 1 en 2 van de header van

belahg. Naar analogie van de gebruikte terminologie bij de randappara

tuur worden de afzonderlijke bits van deze woorden 'flags' en de

woorden zelf flagwoorden genoemd. De periferie heeft, via de interrupt

handler, alleen toegang tot SYFL, terwijl de handler-routines zowel de

flags in SYFL als EXFL kunnen setten en resetten.

De lokaties 7 t/m 18 van de header bevatten de startadressen van de

routines die tot het randapparaat behoren.

Tussen de flagwoord-kombinatie SYFL/EXFL en deze 12 lokaties bestaat

een nauwe relatie. Ieder bit van deze kombinatie korrespondeert namelijk

met een routine-startadres. Zo verwijst bit ¢ naar routine ¢ (lokatie 7

van de header) en bit 11 naar routine 11 (lokatie 18 van de header).

Bij het scannen van de headers (fig. 4.2.2.) krijgt de monitor het entry

adres van de header (= adres van lokatie 1 van de header) aangeboden.
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Hij vindt op dit adres de SYFL. Is de inhoud van SYFL ongelijk aan ¢,

dan betekent dit dat een randapparaat of een handler-routine een

request heeft geplaatst. Hij bekijkt nu, aan de hand van EXFL, welke

van de uitstaande requests gehonoreerd mogen worden. Dit is het geval

als voor de in SYFL gezette vlag de overeenkomstige vlag in EXFL staat.

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SYFL

EXFL

gemaskerd

FIG. 4.2.3 (besturingsinformatie
voor de monitor)

Blijkt dat er na deze maskering nog requests uitstaan (fig. 4.2.3)
dan wordt de bij dat requestbit behorende routine gestart

hetgeen betekent dat:

het requestbit in SYFL (hier bit nr. ¢) wordt gereset en dat

- alle CPU tijd ter beschikking komt van de betreffende routine.

Pas als de routine klaar is komt de monitor weer in bedrijf.

Deze kijkt of er nog meerdere requests uitstaan. Is dit het geval dan

wordt de betreffende routine (hier nr. 5) geaktiveerd.

In het andere geval zoekt de monitor naar het entry-adres van de volgende

header welke hij vindt in lokatie ¢ van de header die hij zojuist heeft

geserviced.
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Fig. 4.2.4 geeft de flow-chart van de monitor en de systeeminitiali

satie. De systeeminitialisatie omvat de eerste 3 verwerkingsstappen

te weten:

- op ¢ zetten van de AC en het MQ-register.

- 'clearen' van alle hardware flags.

- Toekennen van geheugenruimte voor message-buffering (zie ook

hoofdstuk 4.4)
- plaatsen van een initialisatierequest in ieder header.

Het overige gedeelte van de flow-chart heeft betrekking op de monitor.

In tegenstelling tot het initialisatie gedeelte, dat onder IOF plaats

heeft, kan de monitor op elk willekeurig ogenblik worden onderbroken

door een interrupt van een van de randapparaten en wel tot op het

moment waarop de monitor een routine start. Op dat moment gaat de

machine IOF. Eventuele hierna optredende interrupts worden pas dan

tot de 8/E toegelaten, als een routine hiertoe opdracht geeft middels

een ION instruktie.

De achterliggende gedachte is: Initialisatie, ook op handler nivo,

geschiedt onder IOF terwijl de overige programma's, voor zover

mogelijk, onder ION werken.
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No

MONt

(de monitor)
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4.3. De interrupt afhandeling.

Daar waar door het verschil in snelheid tussen de CPU en een

randapparaat wachtlussen moeten worden ingebouwd, is het zinvol te

overwegen de aldus ontstane wachttijd nuttig te gebruiken. Een,

inmiddels klassiek, voorbeeld hiervan is de teletype die werkt met

een snelheid van 1¢ karakters per sekonde. Reken je aan computerzijde

op 2¢ instrukties voor het verwerken van het door de TTY aangeboden

karakter dan betekent dit, met een gemiddelde instruktietijd van 2,5

fsec., dat er van de 1¢¢ msec. die er verstrijken tussen het aanbod

van 2 karakters slechts 6¢ ~sec. effektief door de CPU worden gebruikt.

Dit betekent een bezettingsgraad van ¢,¢6%. De overige 9~,94% van de

beschikbare tijd is wachttijd.

De interruptfaciliteit is een mechanisme dat het optreden van deze

wachtlussen voorkomt en aldus een meer effici~nt gebruik van de CPU

ti.jd mogelijk maakt.

De 8/E heeft een interruptfaciliteit in de vorm van een centrale inter

rupt flip-flop. Ieder randapparaat bezit een register, de zogenaamde

interrupt request flag. Zet een randapparaat deze flag en staat de in

terrupt flip-flop van de 8/E in de juiste stand (ION), dan zal de 8/E

automatisch zijn interrupt flip-flop resetten (IOF) en een subroutine

(de interrupt-handler) aanroepen. In ons geval pleegt deze interrupt

handler de volgende akties (fig. 4.3.1.1 en fig. 4.3.1.2):

redt de inhoud van de accumulator, de link en het MQ-register.

zoekt uit van welk apparaat de flag staat en reset deze. De enige

uitzondering hierop vormt de read flag van de D~8EA. Deze kan niet

afzonderlijk gereset worden. Daarom is hier een kunstgreep toegepast

die eruit bestaat dat tot nader order geen interrupts van de DB-

8EA meer tot de 8/E worden toegelaten.

tekent in de SYFL van de bij het randapparaat behorende header aan

dat het apparaat aandacht verlangt.

laadt de accumulator, de link en het MQ-register weer met de eerder

geredde gegevens en zet de interrupt flip-flop van de 8/E weer (ION).

Naast deze algemeen geldende handelingen kunnen ook voor ieder

apparaat specifieke taken worden verricht zoals voor de:

Real-time clock - een centrale teller XCLOTI wordt bij ieder clock tick
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met 1 opgehoogd. Deze teller wordt later door de

routine COCLO (hoofdstuk 5.2) gekopieerd en op ¢ gezet.

- gekeken wordt of er een input of output delay door

de CAE handler werd aangevraagd (hoofdstuk 2.2 -

wacht 10 a 20 msec. --). Zo ja, dan wordt de teller

die deze delay verzorgt met 1 verlaagd. Is de teller

leeg, dan wordt het betreffende bit in het output

register van de DR8-EA gezet.

- wordt door de CAE informatie aangeboden aan de 8/E

dan wordt dit door de CAE gemeld door het setten van

de 'message flag' in het input buffer van de DR8-EA.

De interrupthandler zal hierop zowel deze flag als

de 'message read-out flag' in het output buffer

resetten en in de header van de CAE aantekenen dat er

een karakter moet worden uitgelezen.

- stuurt de 8/E informatie naar de CAE, dan zal de CAE

de ontvangst bevestigen door de 'message read-out

flag' in het inputbuffer van de DR8-EA te setten.

Rierop zal de interrupt handler zowel deze flag als

de 'message flag' in het output buffer resetten en

in de header van de CAE handler aantekenen dat het

volgende karakter kan worden verzonden.

Ret gebruik van de interrupt faciliteit voorkomt welliswaar het op

treden van wachtlussen,doch vergt wel CPU tijd. In het ontworpen systeem

is voor het servicen van een interrupt een tijd van gemiddeld circa

7¢ usee. nodig.
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FIG. 4.3.1.1
(de interrupt-handler)
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FIG. 4.3.1.2
(de interrupt-handler vervolg)
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4.4. Message-buffering.

Het 8/E systeem beschikt over een 4K kerngeheugen waarvan 75%

in beslag wordt genomen door de systeemprogramma's (system) en 25%

wordt gebruikt als bufferruimte (data-buffers) (fig. 4.4.1). Tijdens

'normal-mode' van de 8/E staat de volledige bufferruimte ter beschikking

voor tijdelijke opslag van de aan de 8/E aangeboden berichten (fig. 4.4.2).

Er zijn dan 11 van deze data-buffers aanwezig.

Tijdens DECtape-mode wordt het aantal data-buffers ingeperkt tot 5

(fig. 4.4.3). De overige ruimte wordt gebruikt voor buffering van DEC

tape berichten.

Een data-buffer bestaat uit een 76 woorden groat message-buffer en een

13 woorden groat ACK/NACK buffer (fig. 4.4.4). Elk message-buffer bestaat

uit een 5 woorden grate internal heading en een ruimte van 71 woorden voor

tijdelijke opslag van een bericht. De betekenis van de parameters van de

internal heading is:

BFN : indien een bericht aan de alE wordt aangeboden, wordt gezocht naar

een vrij buffer. Dit vrij zijn betekent dat de inhoud van lokatie

BFN gelijk is aan ¢. Wordt een vrij buffer gevonden, dan wordt het

vervolgens bezet verklaard door op deze lokatie een getal aan te

tekenen.

¢ als het buffer het laatste buffer in een

queue is of

het adres van een volgend buffer in de queue

(zie oak hoofdstuk 4.5).

CT timer van 1 minuut. Deze timer bewaakt het te lang in WAIQUE staan

van een message-buffer.

NRT deze teller wordt na iedere 'retransmissie' met 1 opgehoogd.

(zie hoofdstuk 3.3 onder de routine GET).

NUC dit is een teller ten behoeve van de output-handler. Deze vindt

hier het aantal te zenden karakters (heading, text en termination).

Een ACK/NACK buffer bevat het antwoord op het bijbehorende ontvangen

bericht. De opbouw is gelijk aan die van een message-buffer met dien

verstande dat het tekstgedeelte slechts 1 woord groat is en bestaat

uit het ACK of NACK karakter.
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internal heading.

received message.

internal heading.

ACK/NACK message.

sent.

buffernumber.
address of next buffer.
clock tick.
number of retransmissions.
number of characters to be

termination.

text.

heading.

heading.

r-- - ...,
, I

BFN
ANB
CT
NRT
NUC

}

}

¢
1
2
3
4
I::.
""6
7
8
9
1¢

¢ r---:
1
2
3
4
5
6 "
7
8
9
1¢ I----n
11 1---01.,1 text ( =ACK or NACK ).

~ ~ I---U termination.

FIG. 4.4.4 (indeling van een data-buffer)
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4.5 Queing en dequeuing.

Indien een aan de 8/E aangeboden bericht in orde wordt bevonden,

wordt het buffer waarin het bericht is opgeslagen aan de output hand

ler van de 'destination' aangeboden. Dit betekent dat het buffer in een

FIFO (first in - first out) queue, de output queue (OQUE), wordt gezet.

Ret opbouwen van de queue start vanaf het beginadres van OQUE. Dit is

lokatie 5 van de betreffende header (zie fig. 4.2.1).

Is OQUE leeg (inhoud lokatie 5 is ¢), dan wordt hier nu het adres van

lokatie ¢ van het berichtenbuffer aangetekend. Wordt een volgend buffer

aangeboden, dan wordt het beginadres hiervan aangetekend in lokatie 2

van het reeds eerder gequeuede buffer. Ret einde van de queue is daar

waar lokatie 2 van een berichtenbuffer leeg is.

¢ [iil 6¢¢1
1
2 ¢ 6417
3 1 xxxx

2 6265

CD 3 xxxx ~ li16~51 xxxx

®
2 ¢¢¢¢
3 xxxx

6)

¢
1
2
3
4
5
6

HPCP
NXTR
SYFL
EXFL
CT1
CT2
6 1
WQA

405
r

lokatie in het buffer

j lokatie in

FIG. 4.5.1

core

Fig. 4.5.1 geeft de situatie weer voor het geval dat er 3 buffers

in de output queue van de outputhandler van de PCP staan. Ret eerste

buffer start op core lokatie 6¢¢1, het tweede op core lokatie 6417 en

het derde op core lokatie 6265.
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Dequeuen van bijvoorbeeld buffer 2 bestaat hieruit dat lokatie 2

van buffer 1 wordt overschreven met de inhoud van lokatie 2 van buffer 2

en dat lokatie 2 van buffer 2 gelijk aan ¢ wordt gemaakt.

Werd hierboven gesproken van het queuen van buffers aan OQUE, dan

was dit slechts als voorbeeld bedoeld. Wordt een ander beginadres opge

geven, dan wordt de queue vanaf dit adres opgebouwd. Dit geldt bijvoor

beeld voor het opbouwen van WAIQUE. In dat geval wordt als beginadres

lokatie 6 van de header opgegeven.
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4.6. De system subroutines.

Het operating system bevat een 8-tal subroutines die een aantal

standaard taken voor het systeem verzorgen.

IQUE: De subroutine IQUE (fig. 4.6.1) plaatst een buffer, met een bekend

beginadres, onderaan in een opgegeven output-queue en aktiveert

de betreffende output handler.

De routine is zo gemaakt dat het 2 maal achtereenvolgens queuen

van een zelfde buffer niet mogelijk is. Deze voorziening is

getroffen om te voorkomen dat de routine in een eeuwig durende

programmalus terecht komt.

In het eerste gedeelte van de routine wordt de output handler

geaktiveerd. In de programmalus wordt gezocht naar het laatste

gequeuede buffer. Dit is het buffer waarvan de inhoud van lokatie

2 gelijk is aan ¢.
Tenslotte wordt gekeken of het te queuen buffer hetzelfde begin~

adres heeft als het laatst gequeuede buffer. 20 niet, dan wordt

in lokatie 2 van het laatst gequeuede buffer het adres van het

te queuen buffer ingevuld.

Bij de subroutine-aanroep moe ten 2 parameters worden meegegeven

namelijk: 1. het adres van de EXFL van de 'destination'.

2. het adres van lokatie ¢ van het te queuen buffer.

Wil men bv. het buffer dat gelegen is op core lokatie

6133 queuen aan de output queue van de PCP, dan moet in het

programma worden opgenomen:

JMS I XIQUE

HPCP+1

6133
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OQUE: De subroutine OQUE (fig. 4.6.2) zorgt ervoor dat een buffer uit

een queue wordt verwijderd en wordt vrijgegeven voor hernieuwde

message-buffering. De akties die door OQUE ondernomen worden zijn:

- bekeken wordt of er iets in de queue staat. Zo ja, dan wordt

- de inhoudvan lokatie 2 van het buffer weggeschreven naar lokatie

2 van het voor hem in de queue staande buffer.

- de inhoud van lokaties en 2 van het buffer ¢ 'gemaakt.

Zo niet, dan wordt terug gesprongen naar het programma dat de

subroutine-call deed.

De subroutine-aanroep dient vergezeld te worden door 1 parameter

namelijk het adres van de plaats waar het buffer is gequeued.

Wil men bv. buffer 2 (fig. 4.5.1) dequeuen, dan is de aanroep:

JMS I XOQUE

6~3

CHQUE:Met behulp van de subroutine CHQUE (fig. 4.6.3) kan een buffer

uit een queue worden verwijderd en in een andere queue worden

geplaatst.

De routine is funktioneel gezien een kombinatie van de routines

IQUE en OQUE met dien verstande dat het buffer niet wordt vrij

gegeven voor hernieuwde message buffering.

Met de subroutine-aanroep moeten 2 parameters worden meegegeven

te weten:

1. het adres van de plaats waar het buffer is gequeued (zie

ook de beschrijving van de routine OQUE).

2. het adres van de EXFL van de 'destination'.

Nemen we als voorbeeld dat buffer 1 uit fig. 4.5.1 naar de

output queue van de console TTY moet worden verplaatst, dan is

de subroutine-aanroep als voigt:

JMS I XCHQUE

405
HTTY1+1
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WAIOUE:De subroutine WAIQUE (fig. 4.6.4) zet het doov een output

handler verstuurde berichtenbuffer naar de wachtrij (WAIQUE)

van de betreffende handler en zet een timer van 6¢ sec. in

de internal heading van het buffer (zie hoofdstuk 4.4).

Funktioneel gezien is de routine gelijk aan de routine CHQUE

die uitgebreid is met het zetten van een timer van 6¢ sec.

- De subroutine-aanroep wordt vergezeld door een parameter die

het beginadres van de output-queue, waaruit het buffer moet

worden verwijderd, aangeeft.

Is bv. buffer 1 uit fig. 4.5.1 in zijn geheel verstuurd naar

de PCP, dan wordt het door middel van de volgende aanroep in

de wachtrij van de PCP handler gezet:

JMS I XWAQUE

HPCP+4

SETBIT:Met behulp van de subroutine SETBIT (fig. 4.6.5) kan een 12 bit

machinewoord worden geladen met een opgegeven bitpatroon.

De routine pleegt hiertoe een 'incrlusive OR' tussen de inhoud van

het woord en het opgegeven bitpatroon met het gevolg dat reeds

gezette bits blijven staan en dat eventuele nieuwe bits worden

gezet.

Als parameters moeten bij de subroutine-aanroep worden meegegeven:

~1. De oktale representatie van het bitpatroon

2. Het adres van het woord waarin de bits gezet moeten worden.

Als voorbeeld moge gelden het geval dat de timer CTOPCP (clock

tick one routine van de PCP) moet worden gestart. Het start

adres van de timerroutine staat aangetekend op lokatie 8 (SAH1)

van de header HPCP (zie fig. 4.2.1). Het aanroepen van CTOPCP

betekent het zetten van bit 1 in de EXFL van HPCP, hetgeen als

volgt gebeurt:

JMS I XSTBIT

2¢¢¢

HPCP+1
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RESBIT:De subroutine RESBIT (fig. 4.6.6) verzorgt het resetten van

een of meerder bits in een woord. De basisbewerking die door

de routine wordt verzorgd is de AND operatie tussen de inhoud

van een machinewoord en een opgegeven bitspatroon.

De 2 parameters die met de subroutine-aanroep moeten worden

meegegeven ziJn:

1. De oktale representatie van het binaire complement van het

bitpatroon.

2. Ret adres van het woord waarin de bits gereset moeten worden.

Voor het stoppen van de onder SETBIT beschreven timer zou de

volgende subroutine-aanroep nodig ziJn:

JMS I XRSBIT

5777
HPCP+1

BOMINI:De subroutine BOMINI (fig. 4.6.7) is geschreven als initialisatie

routine ten behoeve van de input-handlers.

Ontvangt een input-handler een nieuw bericht, dan zullen, door

de aanroep van BOMINI, de volgende akties worden ondernomen:

a. Er wordt naar een 'vriJ' message-buffer gezocht. Dit vriJ ziJn

betekent dat de inhoud van lokatie 1 van het buffer ¢ is. Wordt

er geen vriJ buffer gevonden, dan wordt de routine verlaten.

RierbiJ is de inhoud van de accumulator geliJk aan ¢. Wordt

daarentegen wel een vriJ buffer gevonden, dan wordt het

genummerd. BiJ het verlaten van de routine is de accumulator

dan gevuld met het adres van lokatie ¢ van het buffer.

Vanwege de eenvoud van programmeren is het buffernummer

gekoppeld aan de volgorde waarin de buffers in het geheugen

staan opgeborgen. Ret buffernummer is gelijk aan 1458 - nS' waarin ng
de oktale representatie is van de in fig. 4.4.2 gebruikte

decimale nummering. Daar er geen dwingende eisen ziJn opgelegd

aan de message nummering, is ieder bericht dat vanuit de S/E
wordt verzonden voorzien van een message-nummer dat geliJk is

aan het buffernummer van het buffer waarin het bericht staat

opgeborgen.
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b. Een 8-tal woorden die door de input-handler worden gebruikt

worden op hun beginwaarde gezet.

TELxxx -5TELxxx
NNNN
SAVXJ{J{
CRSxxx
CSExxx
0000

TLBXJ{J{
CEMxxx

XAUTOn

constants
buffer.

SAVxxx
CRSXJ{J{
CSExxx

TLExxx
CEMxxx

XAUTOn

SAVxxx -1
¢
¢

== ¢
¢

== ¢

adres van lokatie
5 van het message
buffer (fig. 4.4.4)

xxx device name (PCP, CAE of TTY).

Bij aanroep van de subroutine moeten 2 parameters worden meegegeven

te weten:

1. Ret adres van het auto-index register (XAUTOn).

2. Ret adres van het 'constants buffer'.

Ret aanroepen van BOMINI vanuit bv. de PCP input

hanler geschiedt als voIgt:

JMS I XBOINI

TELPCP

XAUT03

SESODE:(fig. 4.6.8) is een routine die de in de heading van een bericht

opgenomen code voor de SOU of DST omzet naar een binnen de 8/E

gebruikte code voor deze variabelen. Deze interne code komt

overeen met het adres van de SYFL van de handler-header.

randapparaat externe code interne code
tabel tabel

pcp-88 32¢ HPCP
CAE 303 RCAE
PDP-l1/4l7J 261 HTTY
DECtape 304 HI:YI'P
console TrY 260 HTI'Y '1



-57-

De routine zoekt in de externe tabel (in fig. 4.6.6 heet deze

compare-buffer) naar de opgegeven code. Wordt deze gevonden,

dan worde de accumulator gevuld met het overeenkomstige adres

uit de interne tabel en wordt de routine verlaten. Komt de opgege

yen code niet voor in de externe tabel, dan wordt de routine

verlaten met een accumulator-inhoud die gelijk is aan ¢.
Bij de subroutine-aanroep wordt 1 parameter meegegeven te

weten de externe code voor de SOU of DST.

Biedt by. de PCP een bericht aan dat bestemd is voor de CAE,

dan zal ergens in de PCP inputhandler de conversie

van externe naar interne code plaats moeten vinden.

Dit gebeurt als volgt:

3MS I XSSODE

303
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YEt

(System routine WAIQUE)
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FIG. 4.6.5
(System routine SETBIT)

FIG. 4.6.6

(System routine RESBIT)
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'RETUIlIII

FIG. 4.6.8 (System routine SESODE)
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5. Beschrijving van de handlers in detail

5.1. Handlers voor de PCP, CAE en PDP-11/4¢

In hoofdstuk 3.3 werd een funktionele specifikatie van de lijnproce

dure gegeven. Deze procedurebeschrijving is gemaakt in de laatste fase van

het projekt. Ze had de bedoeling een overzichtelijke beschrijving te geven

van hetgeen eerder was ontworpen. In de beschrijving zijn dan ook inzichten

verwerkt die in de loop van het projekt werden opgedaan terwijl het

programma de karaktertrekken van een zich ontwikkelend systeem vertoont.

Uit de procedurebeschrijving blijkt dat door de 8/E voor iedere lijnver

binding een identiek aantal taken verzorgd zal moeten worden. De handler

headers HPCP, HCAE en HTTY (voor de PDP-11/4¢) zijn dan ook identiek.

Fig. 5.1.1. geeft het adres gedeelte van de headers voor deze 3 'rand

apparaten l
• Er zijn een 3-tal afzonderlijke funktionele groepen (handlers)

te onderscheiden namelijk:

initialisatie bestaande uit lHxx.

inputhandler bestaande uit INPxxx, CTOxxx en SENxxx.

outputhandler bestaande uit OUPxxx, CTTxxx en SCTxxx.

SAH ¢
SAH 1
SAH 2
SAH 3
SAH 4
SAH 5
SAH 6
SAH 7
SAH 8
SAH 9
SAH 10
SAH 11

IHxxx
CTOxxx
CTTxxx
SCTxxx
INPxxx
OUPxxx

SENxxx

Initialization routine
Clock tick 1 routine (input-timer)
Clock tick 2 routine (output-timer)
Waique time-out routine
Input routine

Send ACK/NACK routine

xxx = device name (PCP, CAE or TTY)

FIG. 5.1.1 (zie ook fig. 4.2.1)

Een vergelijking tussen de procedurebeschrijving uit hoofdstuk 3.3.

en de hier gegeven indeling in groepen levert het volgende resultaat:

INPxxx : verzorgt INPUT, NWCNTR (network control) en een gedeelte
LNCNTR (line-control)
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CTOxxx }
~~~ verzorgen het overige gedeelte LNCNTR

SENxxx

OUPxxx verzorgt OUTPUT

Inputhandler

De taken die de inputhandler verzorgt zijn:

inlezen en bufferen van de afzonderlijke karakters van een bericht en het

doorschakelen van dit bericht naar de geadresseerde indien het bericht

foutloos w6rdt ontvangen.

het bewaken van de tijdige ontvangst van het totale bericht. In feite

wordt aldus de status van de afzender gekontroleerd (is de zender nog

'in leven'). Het plaatsen van een timer-request betekent in dit geval

het zetten van bit 1 in de EXFL van de header.

interpretatie van enige gegevens in de heading en de termination van het

bericht. Als resultaat van deze interpretatie kan naar de afzender worden

teruggestuurd (= aanroep SENxxx):

1. Een ACK bericht ten teken dat het bericht goed werd ontvangen.

2. Een NACK bericht dat bedoeld is als verzoek het bericht nogmaals

te versturen.

het interpreteren van de tekst in het geval van een ACK c.q. NACK bericht.

De aktie die op zo'n bericht wordt genomen is:

ACK verwijder het bericht uit de wachtrij (zie de outputhandler).

NACK geef de outputhandler te kennen dat het bericht waarop de NACK

betrekking heeft nogmaals verzonden moet worden.

Outputhandler

De outputhandler omvat:

het versturen van het gebufferde bericht dat door een willekeurige input

handler wordt aangeboden (OUPxxx). Dit kan zowel een bericht zijn van een

andere inputhandler als een ACK of NACK-bericht van de eigen inputhandler

(geplaatst door SENXXX).

het plaatsen van een timer-request voor het bewaken van een tijdige terug

melding dat het karakter is ontvangen (is de ontvanger al dan niet 'in

leven') (CTTxxx aanroep).
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het wegzetten van het zojuist verstuurde message-buffer naar een

wachtrij WAIQUE en het ervoor waken dat de buffers niet langer dan een

bepaalde tijd (keuze is 1 minuut) in deze wachtrij staat. De bewaking

hiervan gebeurt door SCTxxx.

Als voorbeeld moge dienen het geval dat de PCP een bericht verzendt

naar de CAE en dat de overdracht van het bericht foutloos gebeurt.

INPPCP ontvangt het bericht en zet een timer-request voor CTOPCP. Na

ontvangst van het komplete bericht wordt het request teniet gedaan,

een ACK bericht aan OUPPCP aangeboden via SENPCP, OUPPCP gestart

en het eigenlijke bericht aangeboden aan OUPCAE.

OUPCAE verstuurt het bericht naar de CAE en plaatst een request voor

CTTCAE. Is het bericht verstuurd, dan wordt het request gereset

en het bericht opgeborgen in de wachtrij van de CAE output handler.

INPCAE ontvangt een ACK bericht op het verzonden bericht ten teken dat het

bericht door de CAE goed werd ontvangen. Hierop wordt het betreffende

bericht (herkenbaar aan het message-number) uit de wachtrij verwijderd

en is de procedure beeindigd.

Omdat de handlers voor de PCP, CAE en PDP-ll/4¢, op enige uitzonde

ringen na, identiek zijn, zal alleen een beschrijving worden gegeven van de

handlers van het randapparaat PCP. Bestaande afwijkingen in de CAE en

PDP-ll/4¢ handlers zullen kort worden vermeld.

Initialisatie-handler

De initialisatie-handler bestaat uit de routine IHPCP (fig. 5.1.2.).

Tijdens de initialisatie fase worden:

enige software schakelaars in de begintoestand gezet.

enige routines, die behoren tot de PCP handlers, aktief verklaard hetgeen

betekent dat ze vanaf dat moment kunnen worden gebruikt.

de queues OQUE en WAIQUE 'schoon geveegd'.
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Input-handler

De input-handler bestaat uit de routines INPPCP, CTOPCP en SENPCP.

INPPCP: De routine INPPCP (fig. 5.1.4.1. tim fig. 5.1.4.).) accepteert de

aangeboden karakters, slaat ze op in een buffer en interpreteert

het bericht in de routine PREPCP.

De in de flow-chart van INPPCP voorkomende namen van varia-

belen hebben de volgende betekenis:

BOMPCP begin of message switch.

EMDTP begin of message switch van de DEC-tape-handler

BOBPCP begin of buffer.

CSBPCP checksum switch. Deze switch wordt gezet ten teken dat

het volgend te ontvangen karakter de checksum is.

is een teller die aangeeft wanneer EOM wordt ontvangen.

is een register waarin ACK wordt geplaatst indien het

bericht goed werd gekeurd en een NACK als het bericht

fout blijkt te zijn.

SOHPCP}DSTPCP
SOUPCP
MNRPCP
NUCPCP

ziJn 5 registers in pagina 9J waarin de heading van een

input bericht wordt opgeslagen.

De normale gang van zaken is als voIgt:

De input accepteert ieder karakter dat wordt aangeboden. Blijkt het

karakter het SOH karakter te zijn, dan betekent dat, dat er door de PCP

een bericht wordt aangeboden. De input-routine wordt geinitialiseerd (BOMIN~

hetgeen onder andere betekent dat een message-buffer wordt gereserveerd.

In het geval van 'DTP-mode' van de 8/E is dit buffer 4 pagina's lang. In de

'normal-mode' is het een normaal data-buffer tel' lengte van 89 woorden.

De eerste 5 karakters (de message heading) worden vanwege hun speciale

betekenis zowel in het buffer als in 5 registers in pagina ¢ opgeslagen.

Vervolgens wordt een input-timer van 5 sec. gestart en wordt de checksum

bepaald.

Aan het vijfde karakter van de heading (NUC) wordt speciale aandacht besteed.

Op grond hiervan wordt namelijk beslist of de volgende karakters al dan niet

geaccepteerd zullen worden.

Niet accepteren betekent het versturen van een NACK bericht naar de PCP.

WeI accepteren houdt in dat er niet zal worden gekeken naar de betekenis
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van de volgende n woorden, waarb~ nde inhoud van NUC is. Dit mechanisme

zorgt in feite voor de transparantheid van de tekst.

Is de tekst ontvangen, dan wordt gekeken of het aantal ontvangen karakters

goed is, door te controleren of het ontvangen karakter overeen komt met het

EOM karakter. Ret volgende en tevens laatste karakter van het bericht is

de checksum. Is deze in overeenstemming met de in de 8/E opgebouwde

checksum, dan wordt in het register ACKPCP een ACK aangetekend. Zo niet,

dan wordt het register geladen met NACK.

Vervolgens wordt de subroutine PREPCP aangeroepen. Deze bekijkt of het

bericht een ACK/NACK bericht of een normaal bericht is.

In het geval van een ACK/NACK bericht wordt:

- de routine verlaten als het bericht fout is.

- indien het een ACK bericht is, de message waarop de ACK betrekking heeft

uit de wachtrij WAIQUE verwijderd.

- indien het een NACK bericht is, de message waarop de NACK betrekking

heeft geretransmit als NRT (fig. 4.4.4.) ongelijk aan ¢ is.

Indien reeds 3 keer geretransmit is (NRT=¢), wordt het bericllt uit

WAIQUE verwijderd en naar de console TTY verstuurd.

In het geval van een normale boodschap wordt:

- SENPCP verzocht een NACK bericht naar de PCP te versturen indien de

boodschap fout werd ontvangen.

indien goed werd ontvangen, de internal heading van het buffer voorzien

van de nodige gegevens en wordt het message-buffer naar de output queue

van de destination gestuurd.

Voordat de routine INPPCP wordt verlaten, wordt de input-timer gestopt en

wordt, via BOMPCP, gemeld dat het volgende bericht kan worden verwerkt.

Verschillen tussen INPPCP en INPCAE/INPTTY

De routines INPCAE en INPTTY wijken op de volgende punten af van INPPCP:

1. Er wordt altijd een 89 woorden groot data-buffer gereserveerd.

2. Alle testen die betrekking hebben op de DEC-tape vervallen.

3- De checksum controle is in het geval van de PCP een controle op de

volledige 12 bit inhoud van een woord. In het geval van de CAE en de TTY

heeft de checksum controle plaats op de 8 minst significante bits.
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4. In de subroutines PRECAE en PRETTY vindt, indien de 8/E in 'DTP-mode'

werkt, een controle op de 'destination' plaats. Is een input bericht in

dat geval bestemd voor de PCP, dan wordt het bericht niet naar de PCP

doch naar de console TTY verstuurd.

CTOPCP: (fig. 5.1.6) is de input timer die een tijdige ontvangst van de

karakters bewaakt.

Is de timer leeg voordat het volgende karakter wordt ontvangen, dan

wordt de timer en de ontvangst van het lopende bericht gestopt

(BOMBCP:=l). INPPCP wacht dan op het verschijnen van het eerst

volgende SOH karakter.

SENPCP: De routine SENPCP (fig. 5.1.3) maakt, op aanvraag van INPPCP, een

ACK/NACK bericht aan en queued het aan de output queue van de PCP.

De routine heeft de beschikking over een buffer waarin het onver

anderlijke gedeelte van een ACK/NACK bericht staat aangetekend.

91--91 1--
--
-- 110

SOH 1HPCP
HPCP rMNR

1
TEXT
EOM

internal heading

message heading

De variabelen die het ACK/NACK bericht moeten completeren (MNR en

TEXT) worden door de routine gevonden op bekende lokaties in pagina

91 waar ze door INPPCP zijn neer gezet.

SENPCP zal het aldus opgebouwde bericht nu weg schrijven naar het

ACK/NACK buffer dat bij het door INPPCP gebruikte message-buffer

behoort. Tijdens dit wegschrijven wordt de checksum opgemaakt in

SUMPCP. In deze checksum is echter ook de internal heading begrepen.

Hiervoor wordt bij het beeindigen van het wegschrijven gecorrigeerd

door de checksum te verminderen met 1918 (~NUC in de internal heading).

Vervolgens wordt gekeken of de 8/E in DTP-mode verkeert. Zo ja, dan

wordt een 12 bits checksum aan het ACK/NACK buffer toegevoegd.
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In het andere geval wordt de checksum alvorens deze wordt wegge

schreven gereduceerd tot B bits.

Als laatste stap in de routine wordt tenslotte het ACK/NACK bericht

gequeued aan de output queue van de PCP.

Output~handler

De output-handler bestaat uit de routines OUPPCP, CTTPCP en SCTPCP.

OUPPCP: De routine OUPPCP (fig. 5.1.5.) verstuurt aIle in de output queue

staande berichten naar de pcp-BB. Het verzenden gebeurt in de volg

orde waarin de berichten in de output queue staan opgeborgen.

Wordt er door een willekeurige input-handler een buffer aan de out

put queue van de PCP gequeued, dan wordt OUPPCP geaktiveerd (bit 5
in de EXFL van de PCP header wordt gezet).

Het zenden van een bericht wordt begonnen met de initialisatiefase

(BMPCP=l). Tijdens deze fase wordt bepaald:

op welke geheugen lokatie het message-buffer staat.

hoeveel karakters er verzonden moeten worden.

wat de aard is van het te verzenden bericht: een ACK/NACK of

normaal bericht.

Na deze initialisatiefase wordt het bericht karakter na karakter

verzonden. Dit zenden wordt bewaakt door een output-timer van 5 sec.

Is een bericht in zijn geheel verzonden, dan wordt:

in het geval van een ACK/NACK bericht het buffer vrij gegeven

voor hemieuwde buffering.

in het geval van een normaal bericIlt het buffer uit de output

queue verwijderd en aan de wachtrij WAIQUE 'gehangen'.

Vervolgens wordt gekeken of er nog berichten in de output queue

staan. Zo ja, dan kan het volgende bericht uit de queue worden ver

zonden. Zo niet, dan wordt OUPPCP gestopt. Tenslotte wordt de

schakelaar BMPCP gezet ten teken dat de eerstvolgende aktie die door

de routine moet worden gepleegd het initialiseren is.

De in de routine voorkomende variabelen hebben de volgende

betekenis:

BMPCP

NCPCP

begin of message switch.

number of characters.

ASWPCP: acknowlegde-message switch.
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CTTPCP: (fig. 5.1.7.) verzorgt de output-timing voor de output-handler.

Is de tijd, gelegen tussen het zenden van een karakter en de terug

melding dat het karakter is ontvangen, groter dan 5 sec. dan wordt

dit geinterpreteerd als: De PCP-88 is niet in staat een bericht te

ontvangen.

De routine zal dan het bovenaan in de output queue staande bericht

verwijderen en naar de output queue van de console TTY versturen.

Staan er meerdere berichten in de output queue van de PCP, dan zal

de routine OUPPCP alsnog proberen het volgende bericht te versturen.

Gelukt dit niet binnen 5 sec, dan wordt ook dit bericht naar de

console TTY verstuurd. Is de output queue uiteindelijk 'leeg l
, dan

wordt OUPPCP gestopt. De timer kan aIleen door OUPPCP worden

gestopt en weI om de volgende reden:

Stel dat OUPPCP bezig is met het zenden van berichten en dat ergens

midden in het bericht geen karakters meer door de pcp-88 worden

geaccepteerd. Als gevolg hiervan zal CTTPCP aIle in de output queue

staande berichten naar de console TTY versturen.

Wordt er later een nieuw bericht aan de output queue aangeboden,

dan is CTTPCP nog aktief. Bet nieuw gequeuede bericht zal dan ook

naar de console TTY worden verstuurd.

SCTPCP: De routine SCTPCP (fig. 5.1.8.) scant iedere seconde aIle message

buffers die in de wachtrij WAIQUE staan af en kijkt of de berichten

al 1 minuut in WAIQUE staan. Is dit het geval, dan wordt het betref

fende buffer uit de queue verwijderd en naar de console TTY verstuurd.

De 1 minuut timer staat aangetekend in lokatie 3 van de internal

heading van het message-buffer.
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NO
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NO

FIG. 5.1.4.1

(input routine v.d. PCP)
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(vervolg input routine)
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( MONl )

FIG. 5.1.7
(output-timer

routine)

FIG. 5.1.8

(waique-timer
routine)
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5.2. Real-time clock handler

De in het systeem voorkomende timingen, zoals de eerder genoemde

input, output en waique timing, worden bestuurd door de clock handler.

Voor het adres gedeelte van de clock-header HCLO zijn hiertoe 3 lokaties

gereserveerd. De 3 subroutines vormen samen de clock handler.

SAH ¢
SAH 1
SAH 2

THCLO
COCLO
CTCLO

initialization routine
clock tick 1 routine
clock tick 2 routine

THCLO: (fig. 5.2.1.). Tijdens de initialisatiefase worden de handlers COCLO

en CTCLO gestart en worden enige lokaties in de beide routines op

hun beginwaarde gezet.

COCLO: (fig. 5.2.2.) wordt, via de interrupt handler, iedere 1¢ msec. aan

geroepen door de real-time clock. De routine fungeert als l¢-deler

en pleegt elke 1¢¢ msec. de volgende akties:

zet in iedere header, behalve die van HCLO, bit 1 van de SYFL en

bestuurt daarmee iedere in het systeem aanwezige timer die een

resolutie heeft van ¢,1 sec. (CTOxxx).

doet een aanvraag voor CTCLO.

CTCLO: (fig. 5.2.3.) wordt elke 1¢¢ msec. aangeroepen en bestuurt alle in

het systeem aanwezige timers die een resolutie hebben van 1 sec.

(CTTxxx en SCTxxx).

Hiertoe worden ieder sec. in elke header, behalve die van HCLO,

bit 2 en 3 van de SYFL gezet.



FIG. 5.2.1

(initialisatie
routine v.d.

clock)
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MONI

FIG. 5.2.2

(¢.1 sec. timer)

FIG. 5.2.3

(1 sec. timer)
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5.3. Console Teletype handlers

De console TTY fungeert als 'alternatief' device voor het systeem.

Berichten die hierop geprint kunnen worden ziJn:

NB als een input handler geen vriJ message-buffer vindt.

een kompleet bericht inclusief heading en termination als:

1. een bericht langer dan 1 minuut in WAIQUE staat.

2. een bericht niet 'ge-output' kan worden omdat de ontvanger niet binnen

5 sec. meldt dat het vorige karakter is ontvangen.

3. een bericht voor de derde keer met NACK wordt beantwoord.

4. tijdens DECtape-mode een bericht binnen komt dat voor de PCP is

bestemd.

Berichten, geadresseerd aan de PCP, die tiJdens DECtape-mode door zijn

verwezen naar de console TTY, kunnen na beeindiging van de IYrP-mode via de

reader van de TTY worden ingelezen en worden dan alsnog naar de PCP

verstuurd.

Het printen van een bericht wordt vooraf gegaan door de aktie 'starten van

de motor'. Hiertoe wordt een 'dummy' karakter naar de TTY gestuurd.

Vervolgens wordt 1 sec. gewacht alvorens het bericht wordt getypt.

Van het adres gedeelte van de console TTY header (HTTY1) zijn 5 lokaties

gebruikt (fig. 5.3.1.)

SAH ¢
SAH 1
SAH 2
SAH 3
SAH 4
SAH 5
SAH 6
SAH 7
SAH 8
SAH 9
SAH 1¢
SAH 11

IHl'TY1
CTOTT1

INPTT1
OUPTT1

ERMBOI

initialization routine
clock tick 1 routine

input routine
output routine

error message routine

FIG. 5.3.1.

Initialisatie handler

De initialisatie wordt verzorgd door IHTTY1. Tijdens deze fase worden

de handlers INPTT1, OUPTT1 en ERMBOI aktief verklaard en wordt de output

queue 'schoon geveegd' .
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Input handler

De input handler bestaat uit de routine INPTT1 (fig. 5.3.4.).
De handler is wezenlijk eenvoudiger dan die van de PCP, CAE en EPT. Er is

hier geen sprake van het beantwoorden van berichten door middel van een ACK

of NACK. Ook de input-timing ontbreekt. INPTT1 kijkt slechts of een buffer

voorradig is. Zo niet, dan wordt de routine ERMBOI aangeroepen. Zo ja, dan

wordt het bericht, als het in het message-buffer past en als destination

PCP heeft, gebufferd en door gestuurd naar de PCP output queue.

Output handler

De output handler bestaat uit de routines:

OUPTT1 die de output verzorgt (fig. 5.3.5.) en

CTOTT1 die op aanvraag van OUPTT1 de motor start en na 1 sec. OUPTT1

meldt dat met output van karakters kan worden begonnen (fig. 5.3.2.).

Error message routine

ERMBOI: (fig. 5.3.3.) is vergelijkbaar met een routine die vanuit een wille

keurige handler kan worden aangeroepen met dien verstane dat niet

naar het programma dat de aanvraag plaatste wordt terug gesprongen

maar naar de monitor. ERMBOI queued een bericht met als tekst NB

aan de output queue van de console TTY.

CTOTT1

ND

E.~MaoI

quluE ... nE'6~.
WfrH rE.r "NB"
To oqU!E IITTY1

FIG. 503.3

(error message routine)

FIG. 503.2

(motor speeding-up timer)
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INPl11

NO

'YE'S

FIG. 5.3.4

(input routine v.d. console TTY)
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( OUPTT1 )

I

MONr

FIG. 5.3.5
(output routine v.d. console TTY)
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5.4. De DECtape handler

De DECtape is, funktioneel gezien, een randapparaat van de pcp-88.

De bedoeling is, er copy's op tebewaren van het DDC image vah de super~

visory-drum van het pcp-88 process-control computer systeem. Met behulp

van deze copy kan een snelle opstart van de DDC funktie (met de meest

aktuele data-base) van het pcp-88 systeem worden gewaarborgd. Tot nu toe

werd een drum-copy (ca. 130K) gemaakt op paper tape hetgeen, door de tijd

rovende procedure, tot gevolg had dat het copieren met tussenpozen van een

maand gebeurde. De konsekwentie hiervan is dat het herladen van het systeem

veel tijd vergt. De DECtape is dan ook in feite niets meer dan een vervan

ging van de tot nu gebruikte paper tape.

Ret berichtenverkeer tussen de DECtape en de pcp-88 heeft een half

duplex karakter in die zin dat berichtenuitwisseling plaats vindt op basis

van vraag en antwoord. De pcp-88 is altijd de instantie die de verbinding

tot stand brengt en bepaalt of er informatie van of naar tape gelezen c.q.

geschreven wordt.

Een leescyclus wordt door de pcp-88 gestart door het zenden van een bericht

met de tekst 'REXTR'. De DECtape handler initieert hierop de I DTP-mode ,

voor de 8/E, leest het eerste blok informatie van de tape en queued

een bericht van 519 woorden (512 woorden tekst + 7 woorden heading)

aan de output queue van de PCP.

OUPPCP probeert nu het bericht via de normale procedure naar de pcp-88

te zenden. Gelukt dit niet binnen 1 minuut, dan wordt de 'DTP-mode'

beeindigd. In het andere geval stuurt de pcp-88 een bericht met de

tekst 'READG' naar de DECtape waarop deze het volgende blok informatie

naar de PCP stuurt.

De leescyclus, en hie~mee de 'DTP-mode f wordt normaal beeindigd als

de PCP-88 het bericht 'EEXTR' stuurt.

Een schrijfcyclus wordt door de pcp-88 gestart door het sturen van het

bericht 'WEXTR'. De DECtape initieert dan de 'DTP-mode l
, queued een

'CALL NXT' bericht aan de output queue van de PCP en wacht maximaal

1 minuut op de weg te schrijven informatie. Bij niet tijdig verschijnen

van de informatie wordt de 'DTP-mode' beeindigd. Komt de informatie

wel op tijd, dan wordt deze weg geschreven naar de tape en wordt door

middel van een 'CALL NXT' bericht om volgende informatie verzocht.

De schrijfcyclus en hiermede de 'DTP-mode l wordt normaal beeindigd
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als de pcp-88 het bericht 'EEXTR' stuurt.

Wordt er tijdens het lezen van c.q. schrijven naar tape een fout

geconstateerd, dan wordt het lezen of schrijven herhaald. Dit gebeurt

maximaal 3 keer. Treedt dan nog een fout op, dan wordt de 'DTP-mode'

beEHndigd.

De band wordt beschreven met informatieblokken ter lengte van 4

pagina's (=512 woorden). Bij een equivalente bandlengte van 184K betekent

dit dat er bij normaal gebruik (aIle informatie ligt aaneengesloten opge

slagen) ca. 370 keer de volgende handelingen worden verricht:

band beschrijven en stoppen.

band terugspoelen en de draairichting omkeren.

De totaal benodigde tijd voor het op deze manier beschrijven van de band

bedraagt ongeveer 4 minuten. Ret inherente nadeel van het aaneengesloten

schrijven is het optreden van de tweede fase. Deze introduceert een verdub

beling van het aantal start-stop cycli hetgeen een verdubbeling van de

mechanische belasting van de band-transport-unit betekent ten opzichte van

de volgende schrijfprocedure (fig. 5.4.1.):

schrijf 4 paginats weg en stop de band.

start de band en schrijf, 8 blokken verder, de volgende 4 pagina's.

spoel de band geheel terug (maximaal 2 keer) en schrijf de volgende

informatie naar de ontstane 'gaten'.

1 4 13 16 25 28
~,--_~--~r--_\

5 8 17 2¢ 29 32
~~---~~--'T"n~t"rT"~

9 12 21 24 33 36
~-~..........---~--~

o
1 keer.

o
2 keer.

o3 keer.

(beschrijven van de tape)

Deze procedure vergt circa 3,5 minuut en is vanwege de geringe mecha

nische belasting hier toegepast.
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Het adres gedeelte van de DECtape header HDTP bevat een 6-tal routine entry

adressen (fig. 5.4.2.).

SAH ¢
SAH 1
SAH 2
SAH 3
SAH 4
SAH 5
SAH 6
SAH 7
SAH 8
SAH 9
SAH 1¢
SAH 11

IHDTP
CTODTP
CTIDTP
SCTDTP

OUPDTP
PREDTP

initialization routine.
clock tick 1 routine.
clock tick 2 routine.
reduce buffer area routine.

output routine.
interpretation routine.

FIG. 5.4.2.

De DECtape handling bestaat uit een 2-tal handlers namelijk de

initialisatie-handler en de tape-handler.

De initialisatie-handler

De initialisatie-handler bestaat uttde routine IHDTP (fig. 5.4.3.).

Tijdens de initialisatiefase worden een aantal software-schakelaars in de

beginstand gezet en worden de routines OUPDTP en PREDTP aktief verklaard.

De tape-handler

De tape-handler bestaat uit de routines die vermeld staan in de header

HDTP (CTODTP; CTTDTP; SCTDTP; OUPDTP; en PREDTP) en uit de subroutine XSEMES.

oupvrp: De functie van deze routine (fig. 5.4.5.1. en fig. 5.4.5.2.) is het

best te vergelijken met de in hoofdstuk 3.3. besproken LNCNTR.

OUPDTP krijgt door INPPCP een bericht aangeboden. Er wordt bekeken

of het een controle-bericht of een 'data-bericht' is. In het geval

van een controle-bericht wordt PREDTP gestart. In het andere geval

wordt data naar tape geschreven en om volgende data gevraagd of data

van tape gelezen en naar de PCP verzonden. Vervolgens wordt een timer

van 1 minuut gestart voor bewaking van het 'in orde ziJn ' van de

verbinding PCP - DECtape.
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CTODTP: De DECtape wordt normaal bestuurd door de DECtape subroutine

(lit. 19). Deze routine eist de volledige CPU-tijd van de 8/E voor

zichzelf op hetgeen betekent dat in die tijd geen enkel ander rand

apparaat door de 8/E geserviced kan worden. Het terugspoelen van de

tape via deze subroutine is dan ook inefficient omdat de 8/E dan

voor circa 25 sec. 'buiten bedrijf' is. Om dit te voorkomen wordt

het terugspoelen verzorgd door CTODTP (fig. 5.4.6.). Wordt bij het

lezen of schrijven bloknummer 26¢¢8 van de tape overschreden, dan

wordt (vanuit OUPDTP) CTODTP gestart. Deze start het terugspoelen

en kijkt elke 2 sec. of het bloknr. kleiner is dan 2¢¢8' 20 ja, dan

wordt de band gestopt en wordt de besturing van de DECtape weer

overgedragen aan de DECtape subroutine.

CTTDTP: De routine CTTDTP (fig. 5.4.7.) verzorgt de bewaking van het 'in

leven zijn' van de PCP - DECtape verbinding. Is er gedurende minuut

geen verkeer op de 'lijn', dan wordt de DECtape-mode beeindigd het

geen betekent dat de gehele bufferruimte weer wordt vrij gegeven voor

de normale kommunikatie en dat diverse routines van de tape-handler

worden gestopt.

SCTDTP: (fig. 5.4.4.) wordt aangeroepen vanuit PREDTP. Ze verzorgt het

reServeren van bufferruimte voor de DECtape kommunikatie.

(Zie ook hoofdstuk 4.4.).

PREDTP: Detekteert OUPDTP een bericht met een lengte kleiner dan 138, dan

wordt PREDTP (fig. 5.4.8.) gestart. Hier wordt de tekst geinter

preteerd. Bij de volgende tekst wordt de daarbij genoemde aktie

ondernomen:

WEXTR -- start SCTDTP en meldt OUPDTP dat de tape beschreven gaat

worden.

start SCTDTP en meldt OUPDTP dat er van tape gelezen moet

worden.

READG -- meldt OUPDTP dat de volgende 4 pagina's gelezen moeten

worden.

EEXTR -- beeindig de DTP-mode.
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XSEMES: (fig. 5.4.9.) maakt, in opdracht van OUPDTP, de berichten aan die

aan de output queue van de PCP moeten worden aangeboden. Ze voor

ziet hiertoe de tekst van de heading en de termination.

Er is sprake van een tweetal soorten berichten namelijk een CALL

NXT-bericht en een data-bericht. De gang van zaken bij de aanmaak

van het bericht is als volgt:

Eerst wordt in een buffer de heading van het bericht aangemaakt.

Vervolgens wordt dit buffer naar het message-buffer van de DEC-tape

weg geschreven. In het geval van een CALL NXT-bericht worden dan

3 karakters tekst naar het message-buffer geschreven.

In het andere geval heeft OUPDTP de tekst op de juiste plaats neer

gezet.

Vervolgens wordt de checksum van het, nu vOlledige bericht, bepaald

en wordt deze, tesamen met EOM, naar het message-buffer geschreverl.

Tenslotte wordt het bericht aan de output queue van de PCP

'gehangen' •
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FIG. 5.4.3

(initialisatie routine
v.d. DECtape)
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MONI

(routine veor het reser
veren vin buffer ruimte
voor de DECtape)
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FIG. 5.4.5.2
(vervolg v.d. output routine)
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FIG. 5.4.6
(tape-terugspoel

routine)

FIG. 5.4.7

(timer voor het bewaken
v.d. PCP-DECtape lijn

verbinding)
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FIG. 5.4.8

(interpretatie routine)

SiJHDTP:: {

7J"IYDTP::t
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FIG. 5.4.9
(routine voor de aanmaak

van berichten)
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6. Konklusies en aanbevelingen

Konklusies

Met het ontwerp is onder andere tegemoet gekomen aan een van de wensen

van de gebruikers namelijk een korrekte ontvangst van berichten te waarborgen

in de koppeling tussen de CAE en de PCP-SS.

Riermee wordt voorkomen dat er in een van de beide proces-computers niet

bedoelde programma's worden gestart.

Ret ontworpen systeem zorgt er met redelijke zekerheid voor dat een

bericht dat door een geadresseerde wordt ontvangen goed is. Men is er echter

niet zeker van dat ieder bericht dat wordt verzonden te bestemder plekke

wordt afgeleverd. Ret is immers niet denkbeeldig dat er berichten in de S/E

verloren gaan zonder dat de afzonder hiervan expliciet wordt verwittigd.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de S/E geen bufferruimte meer voorradig

heeft of als de afzender de afzonderlijke karakters van een bericht niet

binnen een tijdsinterval van 5 sec. aanbiedt.

Ook in het geval dat het bericht niet door de geadresseerde wordt geaccepteerd

wordt dit niet aan de afzender gemeld (geen end-to-end acknowledgement).

Ret ontworpen systeem dient niet als definitieve versie van een gedeelte

van het computer-kommunikatie projekt bij DSM, maar meer als tussentijdse

oplossing van de heersende kommunikatie problemen bij een beperkt aantal

gebruikers te worden gezien. Ret is dan ook te verwachten dat het systeem

geen lang leven beschoren zal zijn.

Wellicht is de wens, van het snel ter beschikking hebben van een

werkend systeem dat de bestaande problemen oplost, er de oorzaak van dat er

bij het ontwerp onvoldoende aandacht is besteed aan de onderwerpen lijn

procedure en message-formatting. Beide onderwerpen zijn, nadat ze waren

gedefinieerd en geimplementeerd, aan een nader onderzoek onderworpen

(hoofdstuk 3.1.).
De konklusie van dit onderzoek is dat:

1. er te weinig aandacht is besteed aan het punt error-recovery. Ret ACK/

~ACK antwoord-mechanisme geeft de mogelijkheid van een beperkte mate van

error-recovery. Rier is echter bij het ontwerp geen gebruik van gemaakt.

De ISO en ANSI suggereren de volgende betekenis van een ACK/NACK antwoord

voor het geval een bericht periodiek (iedere x sec.) wordt verzonden

(zie ook hoofdstuk 3.3.):
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een verzoek om het zenden van dat bericht te staken.

een verzoek om het bericht nogmaals, echter ogenblikkelijk

en niet na x sec., te verzenden.

Kent men deze betekenis aan de antwoorden toe, dan kan met een grote mate

van zekerheid worden aangenomen dat een aangeboden bericht ook afgeleverd

zal worden. In het ontworpen systeem is dit duidelijk anders. Wordt een

bericht niet beantwoord, omdat bijvoorbeeld het NA~ antwoord 'verminkt'

wordt, dan bereikt het bericht de geadresseerde nooit.

Aanpassing van de lijnprocedure in de zin zoals die door de ISO en ANSI

wordt aanbevolen betekent voor de 8/E:

De wachtrij WAIQUE vervalt en het bovenaan in de output queue (OQUE)

staande bericht blijft, nadat het voor de eerste keer is verzonden,

in OQUE staan.

Komt er geen ACK of NA~ antwoord binnen een tijd van bijvoorbeeld 10
sec. terug, dilll wordt hetzelfde bericht nogmaals verzonden.

Dit betekent dat de routine SCTxxx (zie b.v. fig. 5.1.8.) een andere

funktie gaat vervullen.

Verschijnt een A~, dan wordt het bericht uit OQUE verwijderd en wordt

het volgende in OQUE staande bericht verzonden.

Verschijnt een NA~, dan wordt het bericht nogmaals verzonden. Wordt

bericht na 3 keer verzenden nog niet geaccepteerd, dan wordt het

uitgetypt op de console TTY.

er moet voor iedere output-handler een extra routine worden geschreven

die het verzenden van een A~ of NA~ bericht verzorgt.

Deze routine en de routine OUPxxx moeten onderling worden vergrendeld

om te voorkomen dat de beide routines 'tegelijkertijd' met het ver

zenden van een bericht bezig zijn.

2. de kontrole karakters op een ongebruikelijke wijze worden gebruikt. De

ISO en ANSI bevelen het volgende gebruik van de kontrole karakters aan:

Lees de informatie die staat tussen de karakters SOH en STX en beschouw

deze als de heading van het bericht.

Test vervolgens ieder karakter op EOM. Verschijnt het EOM karakter, ver

gelijk dan het volgende karakter met de inmiddels opgebouwde checksum en

keur hierop het bericht al dan niet goed.

De transparantheid van de tekst kan worden gewaarborgd door ieder controle

karakter vooraf te laten gaan door een extra DIE karakter.
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Een eventueel DLE karakter in de tekst wordt verdubbeld (:= DLE DLE).

Men kan er ook voor zorgen dat er in de tekst geen karakter voor komt

dat overeen komt met een van de controle karakters.

3. Ret gebruik van de DECtape als randapparaat van de pcp-88 heeft, zoals

in hoofdstuk 3.4. werd besproken, tot gevolg dat tijdens DTP-mode van de

8/E geen enkel ander 'randapparaat' met de PCP kan kommuniceren.

De kommunikatie tussen NAK 2 en de EPT kan echter 'normaal' doorgang

vinden. Achteraf moet echter achter dit 'normaal' een vraagteken worden

geplaatst. Ret lezen van of schrijven naar de DECtape heeft als konse

kwentie dat de 8/E gedurende circa 2¢ msec. onder IOF werkt. Voor de CAE

kommunikatielink is dit geen bezwaar omdat dit een asynchrone verbinding

op interrupt-basis is d.w.z. voordat een karakter kan worden verzonden

moet de melding ziJn ontvangen dat het vorige karakter is ontvangen.

De Teletype verbinding met de PDP-ll/4¢ van de EFT verlangt echter dat

een aangeboden karakter binnen 2¢ msec. wordt uitgelezen. Gebeurt dit niet,

dan wordt het karakter overschreven met nieuwe informatie.

Ret gevolg is dan ook dat de kommunikatie tussen de CAE en de 8/E tijdens

DTP-mode normaal plaats zal vinden, terwijl voor de PDP-ll/4¢-8/E ver

binding moeilijkheden te verwachten zijn.

Aanbevelingen

1. Ret lijkt zinvol de lijnprocedure alsnog te herzien in de zin zoals die

door de ISO en ANSI wordt aanbevolen.

2. De te verwachten comminicatie problemen tijdens DTP-mode kunnen worden

voorkomen door het initieren van de DTP-mode gepaard te laten gaan met een

verzoek aan de EPT om het zenden van berichten tot nader order op te

schorten. Bij het beeindigen van de DTP-mode wordt dan een bericht naar de

EI~ gezonden ten terendat het zenden van berichten weer wordt vrij

gegeven.
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Appendix I

Beschrijving van de service-programma's

Er zijn een tweetal service programma's aanwezig te weten het DECtape

load programma en het autoload programma.

Door DSM is verder nog een standaard bootstrap-loader ontwikkeld dat in

meerdere bij DSM aanwezige PDP-8 computers wordt toegepast. Deze wordt hier

dan ook niet verder besproken.

Ret DECtape-load programma

Ret DECtape-load programma (zie appendix II) bestaat uit 17 instruc

ties die een eenvoudig gebruik van de DECtape mogelijk maken. Ret programma

leest een drietal parameters, die achtereenvolgens in het switch-register

van de 8/E moeten worden gezet, en start dan de DECtape subroutine. Deze

routine dient reeds eerder in het geheugen van de 8/E te zijn geladen.

Bij het verlaten van de routine wordt de 8/E gestopt.

De 3 parameters die achtereenvolgens in het switch-register moeten worden

gezet zijn:

129 woorden/blok.
128 woorden/blok.

~G1

reverse
forward draairichting.

~G2

~G3

~-----------niet gebruikt.

aantal te lezen of te schrijven blokken.
(1 blok = 128 of 129 woorden).

¢ lezen van tape.
~----------, 1 schrijven naar tape.

geheugenadres van de te lezen of te schrijven data.

nummer van het DECtape-blok waar het lezen of schrijven moet worden

gestart.
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Het autoload programma.

Het autoload programma (zie appendix II) ligt opgeslagen in blok

¢ van de DECtape. Bij het aktiveren van de autoload-switch op het front

paneel van de PDP-s/E zal de bootstrap-loader (zie appendix II) het

autoload programma in het geheugen van de s/E laden. Het autoload pro

grauma zal vervolgens de volgende 24 blokken (het systeem) van de tape

lez€n en in het geheugen leggen. Is het totale systeem geladen, dan

wordt het vervolgens gestart op geheugen-lokatie 2¢¢S.
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Appendix II

Kodering van de service-programma's

Van de gemaakte programma-kodering zijn aIleen de kodering van de

service programma's en die van de bootstrap-loader in de appendix opgenomen.

De 'listing' van het systeem is, samen met de originele versie van het verslag,

overhandigd aan de afstudeer hoogleraar: professor Kylstra.

Een tweede versie van de 'listing' is aanwezig bij de DSM te Beek,

afdeling: Technologische Staf Koolwaterstoffen.

Bootstrap-loader e/E computer NAK ;.

7740
7'741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
775¢
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
776¢
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767

6'/J~7

1344
6774
5347
1¢¢¢
6547
6¢13
6771
5347
6776
1345
764¢
5347
6777
764¢
74¢2
6773
536¢
6777
374¢
234¢
2353
536¢
5746

XBUF,

CONST1,
CONST2,
ACNT,
SEARCH,

WCNT,

RDLP,

CAl<'
TAD CONST1
SDLC
JMP SEARCH
1¢¢¢
6547
6~13
SDSS
JMP.-1
SDRC
TAD CONST2
SZA CI,A
JMP SEARCH
SDRD
SZA CLA
HLT
SDSQ
,TMP. -1
SDRD
DCA I XBUl"
ISZ XBUF
ISZ WCNT
JMP RDLP
JMP I ACNT

/CLEAR ALL FLAGS.

/START THE MOTION.
/DECTAPE CONTROL HAS TO BE
ION WRITE LOCK!

/LOOK FOR MARK 2 LINES
/PAST BLOCK MARK (=318).
/BLOCK MARK = 268 •

/FOUND?
/THEN WE ARE 16 LINES
/BEFORE THE FIRST DATA
/WORD. IS IT BLOCK ¢ ?
/NO.
/YES, WRITE THE FIRST
/4 WORDS TO USELESS LOCATIONS.
/THEN LOAD THE ACTUAL PRO
/GRAM TO LOCATION 6¢13 ETC.

!JUh1P TO THE MAIN PROGRAM
ION CORE LOCATION 6¢13.
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DEC tape-load programma.

2775 7621 CAM /CLEAR AC AND MQ REGISTER.
27~6 74{;2 HLT
2757 76¢4 LAS /READ ARG1 FROM SWITCH REGISTER.
276¢ 337¢ DCA ARG1
2761 74¢2 HLT
2762 76¢4 LAS /READ ARG2 FROM SWITCH REGISTER.
2763 3371 DCA ARG2
2764 74¢.2 HLT
2765 76¢4 LAS lREAD ARG3 FROM SWITCH REGISTER.
2766 3372 DCA ARG3
2767 4775 JMS I ENTRY ICALL DECTAPE SUBROUTINE.
277¢

r~~
ARG1,

~2771 ARG2,
2772 ¢~ ARG3, ¢
2773 74 2 HLT
2774 74¢2 lILT
2775 46¢¢ ENTHY, 46¢¢
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6¢n 73¢¢ AUTOLO, CLA CLL
6¢14 3266 DCA WCNT /WCNT:=¢
6¢15 1255 TAD M3¢
6¢16 3256 DCA CNT3¢
6¢17 6771 SDSS /LOOK FOR NEXT BLOCK NR.
6¢2¢ 5217 JMP.-1
6¢~)1 6776 SDRC
6¢?2 ¢257 AND M77
6¢?3 126.¢ TAD M26
6¢24 764¢ SZA CLA /BLOCK MARK ?
6¢~'5 5217 JMP.-6
6¢26 2256 ISZ CNT3¢ /YES, HAD 24 PAGES?
6¢27 5233 JMP .+4
6¢~¢ 72¢¢ CLA
6¢~'1 6774 SDLC /STOP THE MOTION !
6¢32 5661 JMP I OUT ISTART THE SYSTEM !
6¢:;3 1262 TAD M2¢ jSKIP THE NEXT 18 LINES.
6¢~4 3263 DCA CNT2¢
6¢35 6771 SDSS
6¢:;6 5235 JMP.-1
6¢37 6776 SDRC /CLEAR THE FLAGS.
6¢c¢ 72¢¢ CLA
6¢41 2263 ISZ CNT2¢ 118 LINES SKIPPED?
6¢l.2 5235 JMP.-5 JNO.
6¢43 1264 TAD M2¢¢ /YES, READ 128 WORDS.
6¢t.14 3265 DCA CNT2¢¢
6¢/15 6773 SDSQ
6¢Lt6 5245 JMP .-1
6¢t,7 6777 SDRD
6¢5¢ 3666 DCA I WCNT
6¢~;1 2266 ISZ WCNT
6¢:,2 2265 ISZ CNT2¢¢ IHAD THE 128 WORDS?
6¢S3 5245 JMP.-6 JNO.
6¢S4 5217 JMP AUTOLO+4 jYES, LOOK FOR NEXT BLOCK
6¢55 7747 M3¢, -31
6.¢S6

~~~
CNT3¢, ¢

6¢:7 M77, 77
6¢6¢ 7752 M26, -26
6.¢E1 ¢2¢¢ OUT, 2¢¢
6¢f2 7756 M2¢, -22
6¢63 ¢¢¢¢ CNT2¢, ¢
6¢64 76¢¢ M2¢¢, -2¢¢
6¢65

~%~%
CNT2¢¢,

~6¢66 WCNT,
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