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SAMENVATTING. 

Bij de regeling van (proef') pro ces sen 111• b.v. een 

digitale computer, wordt men ge con:fronteerd met de eis, 

dat concurrerende takell quasi-simul taru1 moe ten klUmen 

worden uitgevoerd. 

Dit, gevoegd bij de eis, dat de reGeling van nieuwe 

proef'processen Gemakkelijker moet kunnen worden 

t;erealiseerd (f'lexibiliteit), lLeef't in de vakG-roep 

Meten & Regelen geleid tot de ontwikkeling van een 

Experimenteel Real-time OparatinG Systeem: EROS. 

T.b.v. regeling en sturing v<ul proefprocessen 

is reeds voor:t:ien in een pakket applica,tie-sof'tware. 

Dit verslat~ behandelt een uitbr.eiding van het systeem, 

welke de corruuunicatie tussen proces(sen) + computer 

enerzijds en de operateur anderzijds verzorgt, een 

aspect, waaraan in het verleden not; nauwelijks aandacht 

was geschonken. 

Het gaat hier om een corrununicatie-protjrmmna, waarin 

meerdere ge bruikers quasi- siwul taan ku1u1en conm1Wliceren 

met hun respectieve processen. 

Het is een "care-resident" proG-rmnma, in af'wachting 

van de ontwikkeling van een krachtiGer disknwni tor. 
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De beschrijving van de voor.tJ lig~epd.e.conununicatie-

module heeft betrekking opeen uitbreiding van het 

real-time oparating systeem "EROS", ontwikkeld 

groep METEN & REGELEN• 

Teneinde de lezer, welke niet vertrouwd is met dit 

systeem, niet meteen Diet een kluitje de literatuur 

O.i 

in te sturen, wordt nu éerst een zeer beknopte be.sclir;ljv:i.ng 

van dit systeem gegeven. 

"EROS" is geprograrnii1eerd op een FDP-SI-computer 

met 2 ~ 4K kerngeheugen, 2 x ]2K diskgeheugen, 

een snelle lezer en een snelle ponser. 

De PDP-SI he8ft één hardware interrupt level. Afgezien van 

het returnadres worden geen gegevens baretware gered. 

Na een interruptaanvraag wordt het operating.systeem aan

geroepen, alwaar de herkomst van de interruptie-aanvraag 

in de interrupt-handlar onderzocht wordt. 

Het resultaat van de interrupt-iden tifi ca tie kan zijn, 

dat in een scneduler met behulp van een· priori tei tentaJ::>•l. 

een programma-aanvraag geplaatst wordt in een we:rl<.lijst• 
---- ._ 

(deze wordt in het verdere verslag ook wel procesver:~;ainel.,... 

buffer ( PVB) genoemd). 

In de werklijst staan dus aanvragen van programmas 

(zgn. taken) op volgorde van prioriteit. 

De werklijst wordt, na iedere interrupt, van boven af aan 

a:fçezocht door een executive. 

De executive heeft tot taak programmas op de juiste wijze 

aan te lopen (starten of vervolgen}. 

Na het beäindigen van een proeramma zoekt de executi ve een 

volgende taak in de we:rl<.lijst, te beginnen op een plaats, 

één lager, dan die van net afgehandelde programma. 

De bovenstaande omschrijving noudt in, dat de volgo.J."d4iJ, 

waarin intcrrupten worden afgewerkt, niet [,"8lijk beho@f.t te 
'-- ----_ >- ,, __ _ 

zijn aan de volgorde, waarin deze interrupten bintnnt.k.~men~ 



Zelfs door de werklijst wordt de volgorde van 

progràmma-afhandeling niet eenduidig bepaald. Het .is 

n.l. mogelijk, da,t een programma onder bepaalde condities 

geblokkeerd wordt, hetgeenbetekeilt dat, ondanks het'felt, 

dat het programma aaitgevraagd is en op de werkl;ijst 

voorkomt, het (nog) niet uitgevoerQ. of vervolgd mag wo:I'den. 

Door deze blokkering kan de afhandeling van programrn.as 

op volgorde van priorite.;l.t doorbrok~m worden. 

Programmas, die ond'er dit systeem -draaien, zi.Jn 

voorzien van een data-set, de jobhead, waarin illforrtt~~:f~ 
. staat t.b.v. de afhan.d e ling van het programma • 

Een en ander is schemat.isch weergegeven in fig. 

In de loop van dit verslag zal blijken, 

de kern van een programma-verwerkings-systeem weergeeft<, 

de zgn. EROS-nucleusa waarin ook gelijksoortige sub

verwerkingssystemen als taak aangeroepen kwuien worden,. 

(We dellken hier zowel aan de typmodule, als aan de 

communicatie-module.) 
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fig. o.o. Beknopt overziehtsschema van "EROS". 
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0.1. Inleiding. 

De opzet van deze studie was ruwweg: de kern van 

het real-time operating systeem EROS in voorlopige 

versie uit te bouwen tot een gemakkelijker bruikbaar 

systeem ten behoeve van proef'processen. 

Het communicatieprogramma is core-resident geschreven 

en er is in eerste instantie niet gedacht aan EDITOR 

resp. COMPILER-f'aciliteiten. 

Bovenstaande had de ontwikkeling van een communicatie

systeem tot gevolg, waarin men de volgende bouwstenen 

kan onderscheiden: 

1) De typmodules (T.M.) 

2) De keyboardmodule (K.M.) 

3) De communicatiemodule (c.M.) 

Een schema van het comm.Wlicatie-systeem is L,"egeven in 

f'it;. 0.1. op de. volgende pagina. 

In de volgende paragraf'en zullen de genoemde modulen zeer 

kort besproken worden, terwijl ook enkele hiermee samen

hangende onderwerpen aan de orde zullen komen. 

0.3. 
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0.2. De typmodule. 

In het alt;emeen heef't ueu in een communicatiesysteem 

behoef'te aan een prugrrun111<.1 vuor liet uittypen van teJ .... sten. 

Teneinde ook t;elijktijdir;c ""' aanvragen voor het uittypen 

van tek s ten te kunnen verwerke1i, dienen deze teks t

aanvragen 11 geschedul.ed 11 te warden in een buf':fer, 

zoals dit ook gebeurt voor taken ln de werl-:lijst van de 

EROS-nucleus. 

0. s-. 

De typmodule is dan ook op te vatten als een subverwe.rkings

systeem met min o~ meer dezel:fde karakteristieken als 

de EROS-nucleus. 

De typmodule is verder op te vatten als " output-driver " , 

t.b.v. de communicatiemodule. 

Het prot;ramma maakt ali,; l1et; ware deel uit van do " interface " 

tussen operateur en communicatiemodule. 

In hoofdstuk I. zullen, conform bovengenoemde 

verdelinr;, achtereenvolgens besproken warden: 

I) De tekstverwerking ( typmodule-executive-prof;r. ) 

2 ) De tekstafhandeling (typmodule-tekstzoek-pror;r. ) 

J ) De tekstsclieduling (typmodule-scheduler-progr. ) 

0.1. De keyboard-module. 

Comrnunica tie houdt tevens de mogelijkheid in data 

in te voeron in de computer, bijvoorueeld via het aan een 

keyboard gekoppelde bu:f:fer, hctr;een ln ons systeem on-line 

moet gebeuren. 

Naast deze mogelijkheid tot bet vullen van een buffer, 

heeft de operuteur behocf'te aan zekere EDIT-f'uncties, 

zoals bijv. het "killen" van het keyboardbuf'fer, a.lsook 

aan commandos ter besturing van de typmac11ine, bijv. orn al 

of niet reflectic van in.Getypte knrakters toe te staan. 

"'- Teksten warden nooit gelijktijdig aangevraagd: " gelijk

tijdig" betek.ent hier: voordat vorige tekst(en ) af'ge

handeld ls (zijn). 
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Voorts zal hiJ willen, dat ingetypte tekst getnterpreteerd 

kan.worden .. ·A.an de opzet van een dergelijke module, 

die i'lingeert als "input-driver" t.b.v. de conununicatie

module, en die alle bovengenoemde opties in zich. verenigt, 

is hoof'dstuk Jl. gewijd.,. 

o.4. De •COrrunWlicatie-module. 

De communicatie-module beoogt een systeem te zijn met 

behulp, waarvan meerdere gebruikers in staat zijn om, op 

conversationele wijze, en on:-line, verscheidene elementa].re 

corrunandos te geven, ieder via een eigen tele ... type-unit. 

Achtereenvolgens zullen in hoof'dstuk , dat 

aan de commWlicatie-module is gewijd, de volgende aspecten 

aqn de orde komen: 

1) CorrunWlicatie in een systeel11 met één gebruiker. 

2) CommWlicatie in een systeem met méér gebruikers. 

Ad.1) Bij de beschouwing van een communicatiesysteem met slechts 

één gebruiker, zal blijken, dat men, voortvloeiend uit de 

regels, die ten grondslag liggen aan "conversatie", ieder 

communicatie-programma opgebouwd kan zien uit zekere 

basis-elementen, "f'ragmenten" genaamd. 

Hierbij is één f'ragment een programma-eenheid, waarin: 

a) een vraag wordt uitgetypt, 

b) de coJrunWlicatie-module verlaten wordt en waarin, 

na beantwoording van deze vraag door de gebruiker, 

c) de communicatie-module wederom aangelopen wordt, en 

d) het antwoord van de gebruiker getnt.erpreteerd wordt. 

De interpretatie kan inhouden, dat een volgend 

fragment wordt aangelopen. 

Ook zal hier besproken worden, op welke wijze een methode 

van "successief' interpreteren" getmplementeerd kan worden. 
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Ad.2) · Uitbrei.cli.ng van het conununicatie-sy:Steem tot·· meer 

gebruikers b:rf!tngt o.a·.< met zich. mee, dat men, .teneinde 
• ....... .·.· . . . . . . . . · .. •·.··.. . . <> ... · .. ..•. . . .. ··· ·. ·.· . 

ook gelijktijdige aanvragen van yerschil:lende gebruikers 

te kunnen verwerken, d•z• aanvragen zal mo.eten bu:ff'erefi. 

Indien men tevens de ers stelt,· dat d•ze gebruikers 

gelijkberechtigd eu quasi-simultaan behandeld moeten 

worden, ligt het voor de hand, dat dit resulteert in: 

a) Een First-In-First-Out (FIFO)-áf'handeling van 

gebruikers. 

b) Het gebruik maken van natuurlijke wachttijden, 

welke ontstaan bij de verwerking van d·e reeds 

·genoemde fragmenten. 

Bij de behandeling van eén dergelijk meer-gebruikers

systeem zal blijken, dat de communicatie-module in wezen, 

op haar beurt, ook als subverwerkingssysteem beschouwd 

kan worden met karakteristieken, welke zijn terug te 

vinden in de EROS-nucleus, zoals "scheduling" van aan

vragen en "execution" van aanvragen van gebruikers. 

0.5. Stringherkenning. 

Bij de interpretatie van een ingetypt commando ri.j st 

de vraag, op welke wijze men snel en eenduidie en met 

minimaal geheugengebruik het bijbehorende aktie-adres kan 

vinden. 

Ten aanzien hiervan blijken in de literatuur diverse 

methoden bekend te zijn. 

Reden, waarom U in hoof'd stuk N: de belangrijkste nog 

eens naast elkaar geplaatsten tegen elkaar afg&wogen ziet. 

w Zie voetnoot op pag. 0.5. 
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Tenelndtt te komen tot een voorlopig ;getlntegreerd 

systeem, dient men zich. te. bezinnen op de vraag, aElJ1 

welke communicatieve hulpmiddelen een eventuele gebruiker 
-~-. --- ' 

behoefte zal hebben bijhet implementeren van zijn, voor-

lopig nog betrekkelijk eenvoudig, regelsysteem. 

In hoo:fdstUk Jr. ·; 

zulli~, in successie, de volgende~ 

reeds vc:>orhanden communicatie-programmas, kort de revue 

passeren: 

0. a. 

1 ) "READER", lees binaire tape via high-spe.ed-reàder. 

2) "BINAMO", 

J) "DEFTAK", 

4) "DEFKLO", 

5) "COMMUN", 

6) "TESTEN", 

verplaats binaire code in geheugen. 

defihieer taak in EROS. 

definieer klokactie in EROS. 

heeft algemene functie. 

test, on-line, taak in EROS. 

0.7. Toekomstige disk-versie van dt communicatie-module. 

In-verband methet, binnen af"zienbare tijd, tot 

komen van een krachtiger diskmonitor, i$ het zaak nu 

te overwegen, aan welke ei.sen de c.M. zal moeten voldoen, 

wil deze als disk-programma uitgevoerd kunnen worden. 

Dit wordt gedaan in hoofdstuk 1-'M Aet o.;r~"Df.,{)(, 
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Doel van/de typmodule is .een mogtllijJ:cheid te scheppen 

om teksten ui"t te typeit.via een teletype-tinit. 

Aanvragen hiervoor kunnen "tegelijkertijd" komen 

uiteenlopende urgentie zijn. 

Zoals in hoof'dstuk O.z. reeds vermel.d -werd, is 

eerste instantie nodig aanvragen te buf'f'eren. ~. 

Dit gebeurt in het zgn. typverzamelbuf'f'er (TVB}. 

Voorts is het noodzakelijk, dat deze buf'f'ering zodanig 

geschiedt, dat de uiteenlopende urt.."enti.e van de diverse 

aanvragen tot uiting komt in de priori te.i t, waarop ze 

behandeld worden. 

Bovenstaande activiteiten vormen samen de "tekstscheduler", 

welke als subroutine is uitgevoerd. 

Deze plaatst dus een tekstaanvraag in het TVB. 

De af'handeling .van teksten geschiedt door te zoeken 

naar de hoogst priore tekstaanvraag in het TVB en 

m.b.v. het zoek-resultaat de tekstverwerkintj:s-routine 

aan te lopen. De manier, waarop de ve.r'W'erking van teksten 

geschiedt, hangt nauw samen met de wijze, waarop karaktet;s. 

worden opgeslagen tot teksten. 

Vooruitlopend op de behandeling van de genoemde. 

van de typmodule wordt in f'ig. I.t. reeds de algemene 

structuur van deze module l.,"egeven. { 1>a.1. Iz.). 
De structuur lijkt sterk op die van de EROS-nucleus. De 

typmodule is als taak aanroepbaar door de EROS-nucleus, 

redenen, die in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht 

worden. 
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I.l. De verwerkin,g van teksten •. 

I•l•l• Het uittxpen van karakters. 

Aangezien de tijd, die nodig is voor het uittypen 

van ''n karakter op een typmachine, dit is de tijd, welke 

verstrijkt tussen het uitvoeren van een uittyp-6-instructie 

en de kJ.aarmeldings-interrupt van de typmachine, ongeveer 

100 msec. bedraagt, is men, na het uittypen van &'n 

karakter, genoodzaakt gedurende deze tijd te wachten op 

een typmachine-interrupt, vooraleer t.b.v. het volgende 

karakter van de tekst een 6-instructie uitgevoerd kan 

worden. Deze wachttijd kan nuttig en onnuttig gebruikt 

worden. 

Nuttig, door het uitvoeren van andere programmas tijdens de 

6-instructia, onnuttig, door te wachten in een wachtlus. 

Wat de implementatie van de tekstverwerkingsroutine 

betreft, zijn ar ook 2 mogelijkhedenz 

Deze kan namelijk totaal uitgevoerd worden als lange 

service-routine in de interrupthandler, die het volgende 

karakter zoekt en uittypt, of als taak in EROS, die het 

volgende karakter zoekt en een 6-instructie geeft en die 

gestart wordt door de klaarmeldingsinterrupt via een zeer 

korte interrupt-service-routine. 

Schematisch ontstaan er de volgende mogelijkheden: 

implemen 

tijd 

onnuttig 

gebruikt 

{wachtlus) 

nuttig 

service-routine 

(I) 

gevaarlijk in 

real-time.,..syst. 

{IV) 

Eros-taak 

{ II) 

geen gunstige oplossing 

{blokk. lager priore prog.) 

{ III) 

moeilijk te realise- goed mogelijk en gunstig 

~en in Eros. {zie tekst). 

fig. I.2. 
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is nu voor een karàkter-georilnteerde verwerkings

~outine met ats uitgangspunt de mo~ttlijkheid ÏÎI uit schema 

in· ;f':;;Lg. I. Z~, d.w.z. een systeem,. b~~taande uit •en 

EROS-taak in combinatie met een zeerkorte actie, gekoppe19, 

aan de typmachine-interrupt. 

Na het uittypen van.een karakter onderbreekt de taak 

zichzelf', waarna de bijbehorende aanvrà:ag in het PVB 

geveegd wordt en gezocht we>rdt naar lager priore 

Teneinde het systeem te beveiligen tegen storingei1t 

d.w.z. aanvragen anders dan tengevolge van de typ....:macldne

interrupt, is het noodzakelijk de genoemde programma

onderbreking in de taak, resp. -activatie in de interrupt

actie gepaard te laten gaan met een blokkade, resp. 

deblokkering. 

In f'ig. I,3. is, schematisch, de structuur van de 

tekstverwerkingsroutine weergegeven. De karakters van de 

tekst zijn opgeslagen in zgn. gestripte ASCII-code, 

d.w.z. twee aan twee in een geheugenwoord van 12 bits, 

zodat men kan spreken van "voorste" en "achterste" 

karakters. Daar in de gestripte ASCII-code een aantal 

combinaties ontbreekt of' zelden gebruikt wordt, is het 

bovendien mogelijk zgn. bijzondere karakters in teksten 

op te nemen. Voor de verwerking hiervan dient de routine 

"BYZKA" • (zie volgende paragraaf') • 

Met betrekking tot de genoemde prot;ramma-onderbreking 

zij voorts nog opgemerkt, dat vooralsnog is uitgegaan van 

het idee, dat iedere gebruiker in het te bespreken meer

gebruikers-systeem de beschikking heef't over een eigen 

"output-.driver", of'tewel typmodule. 

Dit maakt, dat het bij een programma-onderbreking in een 

dergelijk programma niet nodig is meer gegevens te redden, 

dan alleen program-counter. en D+I-veld. 

In de gekozen opzet worden deze 2 gegevens niet centraal, 

doch onder controle van het programma zelf gered, waarna 

de taak "onderbroken" en "geblokkeerd" gezet wordt en 

tenslotte geveegd wordt uit het PVB1MI\EROS. 
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Een en ander in tegenstelling tot de C.M., waar t.b.v.· 

het redden van gegevens bij een progrwnma-onderbreking 

een zgn. "So:ftware Interrupt" gemaakt wordt. 

(Hoo:fdstuk ][[.1.2. 3.) 

Met betrekking tot het activeren van de tekstverwerking 

na een typmachine-interrupt, zij nog opgamerkt, dat 

klaarmeldings-interrupten van de typmachine ook gegenereerd 

worden bij re:flectie van het keyboard. 

Aangezien in een dergelijk geval geen (re-)activatie van 

de tekst-verwerkings-routine gewenst is, dient er in de 

typmachine-interrupt-actie een schakelaar opgenomen te 

worden, waardoor deze intet'rupten in geval van re:flectie 

van het keyboard geblo~eerd en ingeval van uittypen van 

teksten gedeblokkeerd wg~den. 

Dit komt nog ter sprake in hoofdstuk 

I.1.2. Bijzondere karakters. 

Naast de mogelijkheid karakters op te slaan in een 

bu:ffer, is het soms noodz~elijk, vaak wenselijk de 

beschikking te hebben over een aantal zgn. bijzondere 

karakters (eigenlijk geen karakters, do eh besturingscodes), 

welke in tekstbu:f:fers gebruikt kWll'len worden. 

Deze bijzondere karakters beslaan steeds een heel woord 

(=4 octale cijfers). De eerste 2 octalen zijn~~ en geven 

aan, dat het geselecteerde woord een bijzoi~er karakter 

bevat. Van de laatste 2 octalen bevat (tot op dit moment) 

alleen de laatste informatie over het bijzondere van het 

karakter, de eerste is ~. 

Zo betekent ~~~~ einde bu:f:fer, ~~~2 carriage return. 

In :figuur I'l. zijn de bijzondere karakters in een lijst 

opgenomen. 
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0000 

0001 

0002 

OOOJ 

0004 

adres 

0005 

adres 

parameter 

0006 

adres 

parameter 

einde tekstbu:f:fer 

einde standaard-tekatbu:f:fer 

carriage return 

line :feed 

aanvraag standaardtekst 

aanvraag subroutine in veld I 

aanvraa. subroutine in veld SfS 

fig. !.4. Bijzonderekarakters. 

a) In eerste instantie is het nodig het einde van een tekst

buf':fer te kunnen markeren. Hiervoor dient de code 0990. 

b) Ten tweede is het noodzakelijk een andere code te zoeken 

voor de C.R. en de LoF., aangezien de gestripte ASCII•code 

van deze karakters niet meer eenduidig was 

(3128 = J ; 2128 =LaF~)~ 

Hiervoor worden resp. de codes 00028 en 00038 gekozen. 

c) Voorts is het wènselijk vanuit een tekst andere tekst•n, 

bijv. veelgebruikte teksten, als standaard-teksten, te 
kunnen aanlopen. 

Hiervoor dient het karakter S(SS(SS(S48 , waarbij in de volgaride 

geheugenplaats het adres van deze zgn. "standaardteks.t" 

wordt opgegeven. 

Hieruit vloeit tevens de behoef'te voort aan een bij;.. 

zondere code om het einde van een standaardtekst aan te 

geven: S(SS(SS(S1 8 • 

Opeemerkt zij, 

in de huidige 

veld J. staan. 

dat, zoals in hoof'dstuk [2.1. zal bl.ijken, 

opzet zowel teksten als standaardteksten in 

It. 

d) Voorts lijkt het wenselijk ook subroutines te kunnen aanlopen 

vanuit een tekst. Zo'n subroutine wordt dan onder controle 

van de typmodule uitgevoerd tijdens het uittypen van d• ~ek.st, 

waarin de aanroep is opgenomen. 
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Hiertoe zijn 2 bijzondere karakters gede:finieerd, t•w• 

~~~58 , t.b.v. subroutines in veld 1, en fllfllfll6, t.b.v. sub

routines in veld fll. 

ra. 

Opgemerkt zij, dat het well.icht niet nodig geweest was hier~ 

voor 2 bijzondere karakters te de:finilren. Een mogelijk, 

zij het weinig elegant, alternatief zou zijn: Laat het veld, 

waarin de betre:f:fende subroutine staat, bepaald worden 

door de 3 minst significante bits van het subroutine-adres, 

dat in de op de aanroep volgènde geheugenplaats, wordt 

opgegeven. 

Andere mogelijkheid: gee:f veld mee als parameter. 

Teneinde het mogelijk te maken om bij de aanroep nog een 

parameter in de AC mee te geven, is hiervoor, in beide 

gevallen, nog een extra geheugenplaats gereserveerd, n.i. 
die, volgend op het beginadres van de subroutine. 

I.l.J. Verwerking van bijzondere karakter~. 

De verwerking van bijzondere karakters geschiedt als 

volgt: m.b.v. het achterste deel van de code (getal tussen 

0 en 6}, wordt een sprong geconstrueerd in een lijst met 

adressen naar de bij dit bijzondere karakter behorende aktie. 

Voorts wordt deze aktie uitgevoerd, waarna in alle gevallen, 

behalve bij ~fllfllfll 8 , wordt teruggesprongen naar een punt in de 

tekstverwerkingsroutine, zodat de rest van de tekst wordt 

afgehandeld. (zie :fig. IJ. }-. 
Alleen in geval van fllfllf!lf!l 8 , vindt al o:f niet vegen van de 

tekstaanvraag plaats, waarna gezocht wordt naar een volgende 

tekstaanvraag. Op deze zgn. "eind-bu:f:fer"-actie wordt in 

hoofdstuk I. 2.1. nog ingegaan. 

In :fig. IS. is een blokschema weergegeven van de routine 

"BYZKA" • { Û2. I. J.) 
De hierin voorkomende a, b, c en d verwijzen naar 

gelijknamige punten in de tekstverwerkingsroutine 

van :fig. L 3. • 
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1.2. De tekstaf'handeling. 

De wijze van tekst.,-af'handeling wordt bepaald door 

de vorm van het typverzamelbuffer en van de structuur 

van de tekst-zoek-routine. Het typverzamelbuffer vormt 

als het ware de interface tussen de tekstscheduler en de 

tekstzoekroutine. 

Voordat de zoekroutine wordt besproken zullen we daarom 

eerst ingaan op de vorm van het typverzamelbuffer. 

1.2.1. Het typverzamelbuf'fer. (TVB) 

I 10. 

Het is reeds opgemerkt, dat het nodig is aanvragen 

voor teksten te bufferen, omdat deze aanvragen tijdelijk 

sneller kunnen binnenkomen, dan ze verwerkt kunnen worden ~•· 

Verder is het wenselijk in deze buffering nivos te onder

scheiden, waarop teksten kunnen worden aru1gevraagd, teneinde 

te kunnen differentiären tussen meer en minder urgente 

aanvragen. 

Op ~~n nivo moeten liefst meerdere tekstaanvragen geplaatst 

kunnen worden, omdat: 

1) men de operateur/programmeur niet teveel wil 

belasten met het denken over prioriteiten. 

2) het, zoals we later zullen zien, wenselijk is, een 

mogelijkheid te hebben, waarbij teksten teksten 

aanvragen, en er geen reden is om dit te doen op 

een ander nivo. 

Uit bovenstaande volgt, dat het nu voor de hand liGt, een 

buffer te cre~ren, bestaande uit prioriteits-nivos met op 

elk nivo een first-in-first-out-keten. 



Voorlopig is echter eenbuffer met prioriteits-nivos 

gebruikt met daä!"bij beperkte mogelijkheden tot het 

plaatsen van m~'rdere teksten op ~~n nivo. 

Dit is als volgt ge!mplementèerd: 

Gekozen is voor een opzet met een verzamelbuf:fer, 

uitgevoerd als SKIP-chain, echter zonder linkinG van 

teksten, welke op één nivo aangevraagd worden. 

Dit houdt in, dat per nivo in principe niet meer dan 

één tekst tegelijk kan worden aangevraagd. 

Een tekstaanvraag op een reeds bezet nivo gaat 

Teneinde echter de mogelijkheden m.b.t. het aanvragen 

iets te verruimen, is de mogelijkheid geschapen een telc.st 

aan te vragen op een nivo, waarvan op dat moment een 

tekst in behandeling is. 

Dit is als volgt gedaan: 

I''· 

Indien er in het geheel geen teksten aangevraagd zijn, 

ziet het verzamelbuffer eruit als in :fig. I b.a. .• 
Indien er een tekst op ni va 2 aa.r1gevraagd staat, ziet het 

buffer eruit als in fig. I 6. ?. Zodra nu deze tekst in 

behandeling wordt genomen, wordt de tekst-adres-plaats, 

d.i. het adres waar het begiuadres van de aan te vragen 

tekst staat, 11 gecleared 11 , zodat het beeld als in fig. I6.c.. 
ontstaat. 

SKP SKP SKP 

00 00 00 

SKP JMS TEKSTVERW. JMS TEKSTVERW. 

00 tekstadres 00 

SKP SKP SKP 

00 00 00 

SKP SKP SKP 

00 00 00 

(a) (b) (c) 

fig. It. Typverzamelbu:f:fer in de verschillende fasen 

van de behandeling van een tekstaanvrage. 



routine, die een tekstél.~l}.vraag 

als aan die, welk:~ eetl tekstaanvraag veegt;, is nu een. extra 

test toegevoegd, teneinde si.tuatie b of' c te kW1llen 

onderkennen. 

Is bij het plaatsen van een tekstaanvraag, de 

tekst-adres-plaats van het gewenste nivo reeds of' nog 

ingevuld door een andere aanvraag (situatie b), dan gaat 

de nieuwe aanvraag verlor~n. 

Is de tekstadresplaats niet ingevuld (situatie c), dan 

wordt deze gevuld met het tekstadres van de nieuwe aan'\rraag. 

Is bij het vegen van een afgehande]_de tekst, de 

tekstadresplaats gevuld (b) met het tekstadres van een 

nieuwe aanvraag, dan wordt noch de JMS-instructie, nog 

dit nieuwe adres geveegd en het TVB afgezocht naar 

overige aanvragen. 

Is bij het vegen de tekstadresplaats niet gevuld (c), dan 

wordt de JMS-instructie en dus de gehele aanvraag 

nivo, wel geveegd, zodat situatie a ontstaat. 

M.b.t. de vorm van .het typverzamelbuffer zij tenslqt.te 

nog opgemerkt, dat hierin per tekstaanvraag slechts één 

parameter, te weten het beginadres van de tekst, kan worden 

mee ge geven. 

In de huidige opzet wordt er dan ook vanuit gegaan, dÇtt 

teksten in één bepaald datél.-veld staan, n.l. veld 1. 

Een mogelijke, zij het weinig elegante, manier om ook 

aanvragen voor teksten, die in andere velden staan, te 

kunnen verwerken, zou b.v. kunnen zijn het veld, waar de 

betref'f'ende tekst staat, bepaald te laten worden door de 

J minst significante bits van het tekst-ad'r. es. 

I.2.2. De tekstzoek-routine. 

In het algemeen moeten teksten worden afgehandeld 

naar volgorde van de prioriteit, waarmee ze in het 

typverzamelbuffer zijn geplaatst. 

Hierop zijn echter 2 uitzonderingen n.l.: 



1) In verband metde lay-out van teksten op de 

typmachine is het niet toegestaan, dat een tekst, 

ook al is deze van hogere prioriteit, een tekst 

van lagere prioriteit onderbreekt. 

Een tekst, die eenmaal in behandeling is genomen, 

heeft dus de hoogste prioriteit. 

I t3. 

2) De operateur moet de mogelijkheid hebben om vanaf 

het keyboard te converseren met het systeem, zonder, 

dat deze conversatie telkens onderbroken wordt door 

teksten, die inmiddels door andere applicatie

programmas zijn aangevraagd. 

Ad.1) Bovenstaande heeft geleid tot een tekst-zoek-routine, 

waarin pas na afhandeling van een lopende tekst, op welk 

nivo deze ook moge zijn aru1gevraagd, opnieuw het 

typverzamelbuffer op tekst-aanvragen wordt afgezocht. 

Aangezien het uittypen van eru1 tekst tamelijk veel tijd 

in beslag kan nemen, geschiedt dit afzoeken altijd weer 

van boven af aan, zodat na elke afgehru1delde tekst, 

telkens weer de hoogst-priore aan bod komt. 

Ad.2) De overwegingen onder (2) leiden noodzakelijkerwijs tot: 

a) Reservering van het bovenste nivo in het typverza

melbuffer voor communicatie. 

b) Implementatie van een schakelaar, waarn1ee, nadat 

het bovenste nivo is afgehandeld, de afhandeling 

van tekstaanvragen op de onderliggende nivos 

tijdelijk geblokkeerd kan worden. 

Deze schakelaar wordt gezet en gereset door de 

cammandos CTRL A, c, en D, welke in hoofdstuk 1I. 
besproken zullen worden. 

c) Implementatie van een schakelaar, waarmee de typ

machine hetzij voor de typmodule (uittypen van 

teksten), hetzij voor de operateur (reflectie van 

het keyboard) gereserveerd kan worden. 
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aan het b~gin '''Van de typmodule, en, gareset 

de schakelaar, genoemd. onder (b). 

Op grond van bovenstaande komt men nu tot de opzet van een 

typverzamelbuf'f'er, zoai~ weerc;egeven in f'ic;. I.1. op pag. Tl!>. 
In deze f'iguur is tevens de schakelaar s

3
, t.b.v. het (de-) 

blokkeren van typmachine-interrupten, alsook de schakelaar s 2 , 

t.b.v. het al of' niet toestaan van reflectie, weergegeveni 

Door nu schakelaar s 1 te besturen, kan men al of' niet de 

typmachine voor zich res,rveren. 

D.m.v. de initialisatie van s 2 en s
3 

bij de aanvang van de 

typmodule wordt de, tijdens net uittypen van tekst, 

gewenste blokkade van de keyboardref'lectie, alsook de 

deblokkering van de typmachine-klaarmeldings-interrupt 

tot stand gebracht. 

Deze schakelaars worden enkel in "communicatie-mode" 

weer in hun oude stand teruggezet; in de "tekstverwerkings

mode" gebeurt dit niet. 

Tot slot zij opgemetkt, dat de koppeling tussen de 

zojuist besproken tekstzoek-routine en de tekstverwerkinga

routine geschiedt, doordat bij het zoeken naar nieuwe 

teksten een subroutine-sprong gemaakt wordt naar het 

beginadres van de tekstverwerkinc;s-routine. 

De hardware van een één-adres-machine, als de PDP-fll, 

is zodanig, dat m.b.v. het terugspringad,res van de 

subroutine, dat op het eerste adres van de subroutine 

weggezet wordt, gemakkelijk het beginadres van de tekst 

kan worden opgehaald. 

I.2.J. De tekstscheduler. 

De tekstscheduler omvat de organisatie m.b.t. het 

plaatsen van aanvragen in het TVB. 

Deze functie is geproGrammeerd in de subroutine "TYPMOD", 

welke onder IOF doorlopen moet worden en te gebruiken is 

voor beide typmodules. 
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TYPtz fJ!JUlE 

A*AI 
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s,_! = 1 
53; ': 1 

~ I IS'. 

fig. 1.7. Typverzamelbuffer met 

sch~kelfuncties s1 ,s2 ,Sj• 



De routine moet voorzien worden van de volgende 

ingangsgegevens: 

1) beginadres van de aan te vragen tekst; dit wordt 

meegegeven ond~r de subroutine-aanroep. 

2) het gewenste prioriteitsnivo van de aanvrage (in AC.) 

J) het user-numm•r (in M Q). 

Uitgangsgegevens: geen, echter op het gewenste nivo van 

het tekst-verzamelbuffer wordt een arutvraag geplaatst 

voor het uittypen van de betreffende tekst. 

Voorts wordt de typmodule aangevraag-d in het PVB van EROS. 

Het nut van dit laatste is nihil, indien de typmodule 

reeds aangevraagd was; indien dit nog niet het geval was, 

wordt op deze wijze de arutgevraagpe tekst arutgolopen. 

Zoals reeds vermeld is tevens een test toeGevoegd. 

Zie hoofdstuk I. ~-1• 

Hier wordt, als afsluiting van hoofdstuk ~ 

verwezen naar fig. I.1 op blz. L :Z • • 

, nogmaals 



II. De keyboard-modul~. 

Zoals in hoofdstuk 0. 3. reeds vermeld, impliceert 

communicatie tevens, dat de mogelijkheid bestaat in-loop 

data in te typen via het keyboard. 

Zoals we zullen zien, is het_ wenselijk niet alleen het 

bu:f:fer te kunnen vullen, doch in de keyboard-module ook 

de beschikking te hebben over een beperkte se.t, zgn. 

"direkte commandos". Zodoende komt men, indien men de 

gevraagde routine uitvoert als aktie in de interrupt

handler, in het algemeen, tot het schema, weergegeven 

in :fig. Jl.1 .. 

LEES 
kA RAk TE(( 

TYP 
kAR A Ir. TER. 

fig. 11.1. Keyboard-module. 

Jl.t. 
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II.l. Het vullen· van het keyboardbuff'er. 

·Evenals bij de opslag van karakters in tekstbuffers 

het geval was, zullen we ook hier, teneinde ruimte te 

besparen, werken met gestripte ASCII-karakters. 

T.a.v. het vullen van het keyboardbu:f:fer, dat geschiedt 

m.b.v. de routine "VULBUF", waarvan in app. 

ll.z. 

het bijbehorende :flow-diagram is weergegeven, het volgende: 

- Het keyboardbuffer beslaat )6 geheugenplaatsen '.en 

biedt dus plaats voor 72 karakters, hetgeen 

ongeveer overeenkomt met de regellengte van een 

teletype-unit. 

Zodra men meer dan 72 karakters tracht in te typen, 

hee:ft dit slechts tot gevolg, dat telkens de 

laatste plaats in het bu:f:fer gevuld wordt met het 

laatst-ingetypte karakter. 

- Voorafgaande aru1 het tekstbu:f:fer van het keyboard

bu:f:fer, zijn een aantal adressen gedefinieerd, 

aan de hand, waarvan bijv. uitgemaakt kan worden 

op welk adres het eerstvolgend in te typen 

karakter moet worden weggezet in het bu:f:fer en o:f 

men dit karakter in de voorste o:f de achterste helft 

van het woord moet plaatsm1. 

Bij de aanroep van de routine "VULBUF", welke door 

beide keyboard-modules te gebruiken is, wordt het 

beginadres van dit lijstje adressen als parameter 

onder de aanroep meegegeven. 

II.2. De directe commandos. 

Naast de mogelijkheid tot enkel het vullen van het 

keyboardbu:f:fer, bestaat er behoe:fte aan zt:,:rn. "directe 

commandos 11 om: 
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1) de typmachine te besturen, 

2) het keyboardbuffer te besturen, 

J) de inhoud van het keyboardbuffer te interpreteren. 

Aangezien het bij de meeste van de bovengenoemde cammandos 

gewenst is, dat gepaard gaande met de uitvoering ervan 

een bijbehorende tekst verschijnt op de typmachine, is 

besloten de, aan de cammandos gekoppelde, acties op te 

nemen in de bovengenoemde teksten in de vorm van tekst

subroutine-aanroepen. 

Zodoende hee:ft een direct commando meestal in eerste 

instantie enkel een tekst.,.aanvraag in de typmodule tot 

gevolg en wel op het hoogste typverzamelbu:ffernivo, 

t.b.v. de communicatie. 

Eerst zodra een dergelijke hoogst-priore tekst in 

behandeling wordt genomen, wordt ook de, in de tekst 

opgenomen, subroutine aangelopen. 

In de volgende paragrafen worden de geïmplementeerde 

cammandos kort beschreven. Een volledig overzicht van de 

cammandos met bijbehorende teksten en acties wordt 

gegeven in :fig. JL.2. op blz. IT.~ . 

II.2.1. Directe conunandos ter besturing van de typmachine. 

De besturing bestaat uit het reserveren van de 

typmachine ("communicatie-mode") of het vrijgeven van 

de typmachine ("tekstverwerkings-mode"). 

Zie hiervoor ook hoofdstuk I 2. 2. (tekst-zoek-routine). 

In de communicatie-mode (C-mode) worden ingetypte 

karakters gereflecteerd en mogen geen andere dan alleen 

teksten t.b.v. communicatie (hoogste nivo van T.v.n.) 

doorkomen. 

In de tekstverwerkings-mode (T-mode) vindt geen reflectie 

plaats van ingetypte karakters. (Wel is het mogelijk 

een listing van de inhoud van het keyboardbuffer te 

vragen). 



tekst 

CTRL-B 

CTRL-C CRLF-.Sp 

CTRL-D CRLF-.Sp 

ini tial.iseer interp:I"etatie 

initialiseer keyb.bu:f:fer 

blokkeer betre:f:f. user 

zet CoM. van betref'!'. 

user "ononderbroken". 

2) vraag C.M. aan t.b.v. 

betref':f. user. 

1) zetC-mode 

2) initialiseer interpretatie 

J) initialiseer keyb.bu:f:fer 

4) blokkeer betre:f:f. user. 

1 ) 

2) 
J) als CTRL-C 

4) 

CTRL-K ·K-Sp Sp 1) initialiseer keyb .• bu:f:fer 

aktie.s' bl.rlten 
tekst om~ 

"onderbroken" 

CTRL-L inhoud keyb. afsluiten 

bu:ff'er. bu:f:fer. 

CTRL<-I In c-mode: 1 ) interpreteer .inhoud 

ili keyboard bu::f::fer keyb. 

In T-mode 2) onderzoek mode 

~I (inh.keyb. J) initialiseer keyb.bu::f::fer 

bu::f::fer) I 'i 

figuur 11.2. Overzicht directe commandos. 
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In deze mode worden aanvragen op alle nivos van het 

T.V.B., inclusief het hoogste nivo, verwerkt. 

In de T-mode kan de gebruiker dus wel converseren met 

het systeem, doch andere teksten kunnen deze conversatie 

doorkruisen. 

In fig.1l.3. is het bovenstaande nog eens samengevat. 

C-MODE T-MODE 

reflectie 

alleen hoogste 

nivo actief. 

Fig. Il.. 3 

geen reflectie 

- ook andere 

nivos actief. 

D.m.v. CTRL-A belandt het systeem in de T-mode. 

JI.s: 

D.m.v. CTRL-B wordt de communicatie-module t.b.v. de 

betreffende gebruiker "ononderbroken" gezet en aangevraagd. 

Zie hiervoor hoofdstuk JII. 1. 2. b. 

D.m.v. CTRL-C reserveert men de typmachine voor de 

operateur, nadat de in behandeling zijnde tekst 

beäindigd is. 

D.m.v. een CTRL-D-commando geschiedt deze reservering 

onmiddellijk. Tegelijk met het plaatsen van de CTRL-D

tekstaanvraag in de typmodule, wordt deze "ononderbroken" 

gezet, hetgeen tot gevolg heeft, dat bij een volgende aanvraag 

van de typmodule, het T.V.B. van bovenaf afgezocht zal 

worden naar tekstaanvragen. 

Hierdoor wordt een tekst, w.elke, tijdens een CTRL-D

commando, in behandeling was, na terugkeer in de tekst

verwerkings-mode weer in zijn geheel uitgeprint, omdat 

de volgende 2 voorzieningen zijn getroffen: 

- Zodra een tekstaanvrage in behandeling. wordt genom.en, 

worden T.V.B.-nivo en tekstadres in een speciaal 

buffertja gered. 

Zodra een CTRL-D-commando optreedt, wordt meteen 

m.b.v. dit buffertja de a~1vraag van de onderbroken 

t ek s t , hers te 1 d • 



genê>elllde c ommandos CTRL-A, ·; CTRL-:-C en. ÇTRL-D 

'V'indt tevens plaats: 

- initialisatie van het keyboardbu:ft'er, 

initialisatie van de interpretatie, 

Zie hiervoor hoofdstuk Jl. 2. 3. 

- blokkering van de commwlicatie-module t.b .v, 

de betreffende gebruikers, 

Zie hiervoor hoofdstuk l1I. 2. 

II,2,2. Directe commandos ter besturing van het 

kayboardbuffer. 

De commando CTRL-K en CTRL-L hebben betrekking op 

de besturing van het keyboardbuffer. 

Hierbij is het, ingeval van het CTRL-L-commando nodig om,• 

gE':paard gaande met een uittyp-aanvrage van het keyboard

buffer, dit buffer eerst af te sluiten met het bijzonder 

karakter "einde buffer", 

Dit afsluiten is een actie buiten de typaanvraag om, 

II.2.J, Direct commando t,b,v, de interpretatie van 

de inhoud van het keyboardbu:f':fe!:_. 

M.b.v. het CTRL-I-commando wordt een subroutine 

uitgevoerd, waarvan het beginadres is opgegeven in .het 

adres "BUFACT", aan de kop van het keyboardbuffer. 

Door nu in deze subroutine de inhoud van het adres 

"BUFACT" te veranderen in het adres van een tweede sub

routine, zal een volgend CTRL-I-conunando resulteren in 

een volstrekt andere interpretatie, 

Door dit steeds weer toe te passen, 

tot "successief interpreteren". 



Ill..1. 

IIl. De co1mnWlica tie-module. 

Zoals in hoofdstuk (/'!. reeds aangeduid, luidt de 

opdracht een commnnicatie-systeem te ontwerpen, met behulp, 

waarvan meerdere gebruikers in ::;taat zijn om op 

conversationele wijze, en in-loop, verscl1eidene elementaire 

commandos te geven, ieder via een eigen tele-type-unit . 

Ter oplossing van dit probleem, lijkt het zinvol het 

probleem op te splitsen in 2 deel-problemen, te weteu : 

op welke wijze kan men communicatie tot stand 

brengen in een geval van s lechts een gebruiker ? 

- op welke wijze kan een, voor een gebruiker 

ontwikkeld, systeem ui tGebreid worden tot een 

systeem voor meerdere gebruikers ? 



N.2. 

III. 1 . ConunWlicatie in een svsteen 11et slechts een "el>ruiker. 

III. 1 .1. Inleidinv., 

M.b.t. een communicatie-programma t.h.v. slechts 

e en (:e bruike rt kmmen de VO lgende ei Sen re sp • WOllS en 

gef'ormuleerd worden: 

a ) Het systeem moet sterk modulair opgebouwd zijn. 

Dit is vooral van belang l.v.m.: 

de uitbreiding van het systeem tot een systeem, 

geschikt voor meerdere r:;ebrui1..::ers ( zie hoofdstuk 7JI.1. . ) 

de toekomstiG'e programmering van de connnunica tie

module als een "disk-resident" programma. 

b) Bet procramma moet een conversationeel karakter 

dragen (conversatie via het keyboard). 

c ) De gebruiker moe t niet te lang behoeven te wach ten. 

d ) Er moet een beperkt aw1tal elementairo besturings

f'acili tei ten aanwezig zijn. 

e ) De gebruiker moet de moeelijkheid hebben om 

ingetypte f'outen te herstellen. 

f ) Het systeem moet zel:f een aantal voor de hand 

liggende f'outen testen. 

g) Bet systeem moet gema.kkelijk zijn uit te breiden. 

De besturings:facili tei ten, waaro ver de gebruiker kan be

schik.ken zi jn reeds genoemd in hoo:fdstuk JL. 2. " 
Hoe aan de overige wensen is voldaan vindt U in het onder

staande en in hoof'ds tuk "JJI.1 . 2, bij de be schri jvin.g van de in 

hoof'dstuk 0. 'r reeds genoemde " fragmenten" van de 

communicatie. 

Hoe deze f'ragmenten. geplaatst moeten worden binnen de 

structuur van de communicatie-module vindt U eveneens .in 

hoofdstuk JJL .1. Z. en ook ln het onderstaande. In het onder

staande is in het algemeen de structuur van de communicatie

module voor een ge bruiker be schreven. 



,. . - .. - . . . .· . - . . 

EROS {zi• t:ig. 1/l.1 op 

De C.M. maakt gebruik van de 2 reeds behandelde bouwstenen1 

de typmodule en de keyboárdmodule. Een steeds weer terug'o

kerende f'unctie van de communicatie-module is: 

Stel een.vraag door een tekstaanvraag te plaatsen in de 

typmodule •m wacht totdat de operateur interpretatie 

wenst {via CTRL-1 van de keyboardmodule) van het antwoord, 

dat hij op deze vraag heef't ingetypt. 

De verwerking van de:l$e karakteristieke f'unctie vindt 

in het Zl:,>n• "f'ragment" vàn de communicatie-module. 

Door deze f'ragmentering krijgt het communicatie-programma 

tevens zijn modulaire vorin. 

Door meerdere f'ragmenten achtereeh te doorlopen, ontstaat 

het conversationele karakter van de communicatie. 

De wachttijd binnen een f'ragment wordt gebruikt voor: 

1) het af'handelen van EROS-taken met een lagere 

prioriteit dan het communicatie-programma. 

(Taken van hogere prioriteit kunnen 

module uiteraard onderbreken). 

2) de af'handeling van de andere gebruikers. 

alleen voor het nog te behandelen communicatie

systeem voor meerdere e-ebruikers.) 

1E.3 

Dè wachttijd, die in de communicatie-module ontstaat door een 

beroep te doen op de typmodule, de operateur, en de 

keyboardmodule, wordt dus nuttig gebruikt. 

Wat dit betref't, is een analogie te trekken met het op 

interrupt-basis uittypen van karakters. 

Het starten van het uittypen van een karakter is analoog 

aan de opdracht een tekst uit te typen en de klaarmeldings

interrupt, na het uittypen van een karakter, komt 

met het CTRL-1-commando, dat de operateur geef't. 
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111.1-.2. Het "fragment". 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de betekenis 

van de verschillende blokken, -welke deel uitmaken 

van het in fig • .1lJ:.2. weergegeven "fragment" • 
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. 
VAV VORJI{j- FR.Id1f1EAIT . 

.. -
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TYPA-It/11- I 
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H ltl+k. 
PRO(jl?.. 
0NJ>ERtEki~~ 

/hTEI(PII.E-
TltTIE vAN 

A-1/T w ooR]> 

' , 

)[ 

/I/ 

.. , 

R 
&..twooy 

C.I1Vl 

IVIt/tR IE PlAATS 
ÎAI PVB. 

~ 

~ 11~ 
~Cit. 

]][s. 

-1fO.tVt !e.s~'LeotUA.tL 
1Jo{?IMAt /rt~ml!,nt. 

hg. III.2. Fragment. 



JI[(. 

III. 1. 2. 1. D.e typaanvraag. (ad I) 

Zoals reeds gezegd is, verschilt de aanvraag, alsook de 

uitvoering van tekst uit de conversatie in geen enkel 

opzicht van enige andere tekst. 

Deze tekst wordt dan ook aangevraagd m.b.v. de routine 

"TYPMOD". 

III.1.2.2. Het plaatsen van de interpretatie-actie. (Ad II) 

Zoals we in hoofdstuk 1L.2.3. zagen, is men, 

middels het CTRL-I-commando, in staat tot "successieve 

interpretatie" van het keyboardbuffer, indien men er 

voor zorgt, dat in de actie, welke na een interpreteer

commando wordt aangelopen, het adres "BUFACT" gevuld wordt 

met het beginadres van een volgende interpretatie-routine 

etc. etc. 

In het communicatie-programma is gekozen voor 

een erg simpele implementatie van de faciliteit 

"successieve interpretatie". 

Hierbij wordt n.l. telkens eenzelfde actie herplaatst in 

"BUFACT", n.l. de actie, die het communicatie-prog-ramma 

doet vervolgen op de plaats, waar het werd onderbroken. 

Volgend op deze plaats is in het frabrrnent de interpretatie 

geprogrammeerd van het antwoord op de vraag, die in 

blok I werd uitgetypt~ 

Na een CTRL-I-commando, zal het fragment dus aanlopen 

met de interpretatie van dit ingetypte antwoord. 

Op deze manier bereikt. men, dat in blok II telkens 

dezelfde actie herplaatst moet worden in "BUFACT". 

Dit herplaatsen is dan ook als subroutine uitgevoerd: 

Subroutine "DEBRE". 

' \ 
' 



III.1.2.3. De programma..;,.c:uip.erbrekint;. (Ad. III) 

Hiervoor bestaan verscheidene mogelijkheden, waarvan 

de 2 uiterste zijn {zie ook hoo:fdstuk I1.1. ): 

1) Het "onderbroken" zetten van de commwdca tie

module, zonder dat er gegevens gered worden. 

In dit geval is het nodig in het programma zel:f 

de waarde van de program-counter te bepalen, 

waarop het programma vervolgd moet worden. 

Daarna wordt de aanvraag uit het PVB geveegd. 

Bij reactivatie van het programma moet men dit 

dan aanvragen, zodanig, dat het voortgezet wordt 

op de, in de redruimte van de taak aangegeven, 

waarde van de program-counter. 

Ill J. 

2) De 11 so:ftware interrupt" is een programma, dat 

gebruik maakt van de routine 11 BASRED" uit de 

interrupt-handlar van EROS {t.b.v. het redden van 

processor-status-gegevens), de taak veegt uit het 

PVB en daarna het PVB van bovenaf' aanloopt. 

Hierdoor worden zonodig ook alle algemene gegevens 

van de te onderbreken taak gered. 

Zonodig kan, bij beide methoden, in het onderbroken 

programma nog de zgn. blokkeringshit gezet worden. 

Om redenen, welke samenhangen met de uitbreiding van de 

communicatie-module tot een programma, dat door meerdere 

gebruikers "tegelijk" moet kunnen worden aangelopen, is 

gekozen voor de laatstgenoemde mogelijkheid tot programma

onderbreking. Zie voorts hoo:fdstuk JII. Z. ~ 



III.l.2.4. De overgang van blok II naar blok III. 

T.a.v. de overgang tussen het plaatsen van de 

interpretatie-actie in "BUFACT" (II), en de programma

onderbreking (III) moet nog opgemerkt worden, dat 

tussen deze elementen geen interrupt getolereerd kan 

worden. 

Gesteld n.l., dat op dit punt in het programma de 

operateur een keyboard-interrupt veroorzaakt, door een 

CTRL-I-commando, dan heeft dit tot gevolg, dat de 

communicatie gereactiveerd wordt op het punt, waar deze 

onderbroken werd, dat is dus tussen het herplaatsen en de 

software-interrupt. 

Dit betekent, dat enkel een software-interrupt gemaakt 

zal worden, zonder dat nog een herplaats-actie aangelopen 

wordt. 

De software-interrupt onderbreekt het programma teneinde 

te wachten op een interpreteer-con}Jnando van de operateur. 

Echter zo'n nieuw CTRL-I-commando zal nu geen zin meer 

hebben, aangezien t.g.v. het laatste interpreteer

commando het adres "BUFACT" gecleared is. 

M.a.w. de communicatie stagneert en er rest ons geen 

andere mogelijkheid, dan de "successieve interpretatie" 

opnieuw te initialiseren middels CTRL A, C o:f D. 

Een en ander is opgelost door het laatste deel van de 

routine "DEBRE" onder IOF te laten verlopen. 

III.1.2.5. Interpretatie van het antwoor,!!. (Ad.IV) 

Antwoorden, die de operateur kan geven zijn o:fwel 

JJI. i. 

van numerieke aard o:f ze bevat ten een al:fanwnerieke string, 

die een commando voorstelt. 



lil. j 

Afhankelijk van het feit of' het antwoord op een fragment

vraag van nwnerieke of' van alf'anwnerieke aard behoort 

te zijn, bevat blok IV een structuur uit f'ig.llr.3.a, 

resp. fig. Dl. 3. b. 

IIVLwett.4 
~wofh'd. .a
f ..d.e.c,t....u'&. 
V frl.J fAit. cf., 

.fc4. ""~ t 

I/AAR 
'FOt4T
Roc.c71Nf 

zou o-f 
c~~ 
!.IO'f'Vk~""" 
I~~ bo--U. Uû.. 

fig. III.3.a • 

In geval van een numeriek antwoord vindt er dus plaats: 

la) test of het ingetypte antwoord inderdaad 

numeriek is. 

2a) conversie van het antwoord van gestripte ASCII

code in octale code. 

Ja) test of' het geconverteerde antwoord valt binnen 

de scala van te verwachten antwoorden. 

4a) verwerking van het antwoord en selectie 

van het volgende fragment. 

In geval van een alfanumeriek antwoord vindt het volGende 

plaats: 

lb) 

2b) 

3b) 

zoeken of de ingetypte string voorkomt in de 

zgn. "symbol table". (Zie hoofdstuk IJL ) 

test of ingetypte string correct is. 

verwerking van antwoord en selectie van volgende 

f,ragment. 



Ill het algemeen kan opgemerkt worden 1 dat de conversatie 

veelal zo ingericht kan worden, dat enkel nwnerieke 

111: /(). 

in-put als antwoord verwacht kan worden. Daarom werd de 

gecombineerde test-conversie-routine "COMBi" geprogrammeerP. 

t,.b,.v,. de verwerking van octale getallen van maximaal 

4 cij:t'ers. 

Deze verricht dus het altçemene gedeelte van de interpretatie 

in geval van numerieke input (la en 2a). De acties onder 

Ja en 4a vormen tezamen de speci:t'ieke interpretatie 

in blok IV. 

Om het de programmeur van communicatie-programmas 

gemakkelijk te maken nieuwe programma toe te voegen 

(zie eis g, hoo:t'dstuk Ili.1..J.. ) is voorts het subroutine

pakket "TIJP" geprogrammeerd. 

Hierin vinden, ingeval van een te verwachten numeriek 

antwoord, alle acties plaats, welke tezamen het alt;emene 

.9.!.!.!. van het :t'rat!men t uitmaken • 

Het pakket bestaat uit de volgende subroutines: 

TYPMOD, vraag tekst aan 

- DEBRE, herplaats interpretatie-actie 

SOFTl, maak so:t'tware interrupt 

COMBl, test-conversie van antwoord. 

Dit · subroutinepakket, dat zelf' ook weer als subroutine 

is uitgevoerd, is reintrant geprogrammeerd i.v.m. het 

gebruik door meerdere gebruikers. Zie hoo:fdstuk ZO: 2. 5" . • 

Het gevolg van het gebruik van "TIJP" is, dat de programmeur 

nu slechts telkens zijn eigen speci:fieke interpretatie 

(Ja en 4a) behoe:t't te programmeren, hetgeen het schrijven 

van communicatie-programmas waar1ijk tot een sinecure maakt. 

De communicatie is dus gemakkeliJk uitbreidbaar. 

In geval van een al:t'anwneriek antwoord, hee:ft men behoe:fte' 

aan een gecombineerde zoek-test-routine, welke de :t'uncties,. 

genoemd onder lb, 2b en Jb omvat. 



Hiertoe i.s, voo:t".h• gebruik binnen 

de routine "SYMB" ontwi.kkeld, welke 

ingetypte string karakters een bijbehorend actieadres 

bepaalt en deze actie voorts, middels een sprong

instructie, aanloopt. 

Voor het overige zij op deze plaats verwezen naar 

hoof'dstuk ff. , waarin op symboltable (routine)s 

dieper wordt ingegaan. 

Tot slot zij vermeld, dat de verwerking van het antwoord 

i.h.a. per fragment verschilte 

Het gevolg hiervan is, dat fragmenten sterk kunnen 

I/I.1.1. 

varilren in programmalengte resp. benodigde process•r.--t;ijd. 

III.1.2.6. Test- en correctiefaciliteiten. 

Zoals we in fig.lZf.J.zagon, bevatten fragmenten 

i.h.a. testen op juiste codes (zie "fout"-uitgang in fig. 71[3) 
In het algemeen is in het communicatieprogramma als 

regel gehanteerd, dat een onjuist ingetypt antwoord, 

gevolgd zal worden door een herhaald stellen van 

dezel:fde vraag. 

Vandaar de terugkoppellus in :fig. 1C.2 • Bui ten deze moe-elijk

beid om fouten te herstellen, welke door het communicatie

programma zelf geboden wordt, bestaan er nog J manieren, 

waarop de operateur zelf een gemaakte :fout kan herstellen. 

- d.m.v. CTRL-K-commando (zie hoofdstuk Jl2. 2. ) • 
Hiermee wordt een eenmaal ingetypt, eclater nog 

niet geinterpreteerd, antwoord teniet gedaan. 

- d.m.v. CTHL A, n, C of D. Hiermee wordt de volgord.e, 

waarin fragmenten achtereenvolgens doorlopen worden, 

doorbroken: 



de successieve inter~ 

pretatie." getnitialiseerd en moet men de 

communicatie weer aanlopen via een hoo:fdconunan(io. 

-Door CTRL B. Hierdoor wordt teruggesprongen naar 

het eerste :fragment van het bij dit hoo:fdéommando 

behorende communicatie-blok. 

111.1.2.7. Ale;emene eie;eh.schappen van :fragmenten. 

Op grond van het bovenstaande komen we nu tot de 

volgende algemene eigenschappen van een :fragment: 

een :fragment hee:ft i.h.a. één inL,rang. 

- een :fragment heef't i .h.a. meerdere uitgangen, 

a:fhahkelijk van de te plegen interpretatie. 

een :fragment bevat i.h.a. een rechtstreekse 

terugkoppellus, voortvloeiend uit de veelvuldig 

toegepaste conversatieregel, volgens welke een 

onjuist antwoord gevolgd wordt door een herhaald 

stellen van de :foutie:f beantwoorde vraag. 



Jir. 13. 

III.1.J, Fragmenten, subblokken en blokken. 

Fragmenten zijn de kleinste eenheden uit het 

conununicatie-programma, Een aantal :fragmenten samen kan een 

subblok, en een aantal subblokken kan samen een conununicatie.

hoo:fdblok vormen, 

Het conununicatie-programma zelf' is een verzameling van 

hoo:fdblokken. 

Hoe het conununicatie-programma is opgebouwd uit zijn 

diverse eenheden, wordt hieronder beschreven te beginnen 

met de aanloop van een hoo:fdblok. Deze beschrijving zal 

gegeven worden aan de hand van een voorbeeld, n.l. het 

starten van taak 16 binnen EROS. 

Om een taak te starten moet men eerst het hoo:fdblok "COMMUN" 

aanlopen en vervolgens binnen dit hoo:fdblok het subblok 

"VB" starten, De afkortingen "COMMUN" en "VB" zijn respec

tievelijk het zgn. hoofdcommando en het subconunando, 

welke gegeven moeten worden om een taak te starten. 

De reflecties, die men op de typmachine krijgt bij het 

aanvragen van taak 16 worden beschreven in hoo:fdstuk JD:.t.3.2 .• 

III,1,J,1, Het aanlopen van het hoo:fdblok "COMMUN". 

Teneinde een hoo:fdblok aan te lopen dient men een 

aantal programmas en bu:f:fer,s te initialiseren, Dit kan 

door een der conunandos CTRL A, C o:f D te b~ven, 

We komen zó in de hoofdmonitor van het systeem, 

Als belangrijkste noemen we hier, dat deze conunandos: 

1) het keyboardbu:f:fer initialiseren. 

2) het adres "BUFACT" vullen met een subroutine, die 

de zgn. hoo:fdsymboltable a:fzoekt, 



De hoo~dsymboltable is een symboltable, die alle 
~. . namen van cownunicat1e-blokk.en bevat, met daarachter 

het adree van de, bij het aanlopen van zo'n blok 

behorende, actie. 

Wordt na deze initialisatie de string "COMMUN" ingetypt, 

gevolgd door CTRL-I, dàn wordt (zie ook keyboardmodule 

en ~ig.7fL.'fop pag.JJI,l~): 

1) de CTRL-I-tttkst aangevraagd in de typmodule. 

2) de hoo~dsymboltable a~gezocht onder controltt 

van de typmodule, omdat de CTRL-I-tekst eel1. 

subroutine bevat ~ie dit a~zoeken verzorgt. 

In de aldus via de hoo~dsymboltable gevonden aktie 

vindt nu een zgn. "jobhead-aanpassing" plaats, waarbij 

de jobhead van de communicatie aangepast wordt aan het 

blok, c.q. "COMMUN", dat men wenst aan te lopen. 

Deze aanpassing hee~t betrekking op de volgende gegevens: 

- Startadres 

- D + I-veld 

- aantal algemene redgegevens 

- beginadres ophaalruimte alg. redgegevens. 

Behalve "jobhead-aanpassing" wordt in de bewuste aktie 

tevens de conununicatie "ongeblokkeerd en onderbroken" 

gezet en aangevraagd in het PVB van EROS. 

III.1.).2. De structuur van het hoo~dblok "COMMUN". 

{aanloop van een subblok). 

Een hoo:fdDt..O~: kan z.oals in het geval van "COMMUN" 

bestaan uit een aantal subblokken en uit een zgn. start..

:fragment. 

Ill.tf 
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COMMUN bevat de. subblokk.en, DUMP, STORE, VB, .EP en KLOK, 

overeenkomend met de gelijknamige subcommandos. 

De subblokken zijn in :fig.Jii.S" op pag. I/I.J? getekend 

en gescheiden door streepjes - lijnen. 

I!l.l,. 

Een subblok wordt aangelopen via het zgn. "Start-:fragment". 

Dit is een :fràgment, dat een .. uittypt en vervolgens 

wacht op input van het k.yboardbu:f:fer. 

Het :fragment verwacht een al:fanumerieke code, welke 

overeenkomt met een der codes in de zgn. subsymboltable 

van het desbetre:f:fende hoo:fdblok. 

Achter elke code (subcommando) uit de subsymboltable staat 

het startadres van de bij dit subcommando behorende subblok. 

In het te beschrijven voorbeeld wordt m.b.v. "VB" 

een taak gestart. Het subblok "VB" stelt daartoe 2 vragen, 

te weten: 

1) taaknr.: Als antwoord dient het taaknr •. , 

bijv. 16, ingetypt te worden. 

2) start (~) o:f annul(1}:Indien we taak 16 willen starten, 

moet ~ als antwoord ingetypt worden 

De bovenstaande vragen zijn als :fragmenten van het 

subblok "VB" geprogrammeerd. Aan het einde van het subblok 

"VB" wordt teruggesprongen naar het start:fragment van 

"COMMUN". Er wordt dan een. uitgetypt, ten teken, dat de 

communicatie staat te wachten op input binnen het blok, 

waarin het is aangelopen. 

We zeggen:het systeem bevindt zich in de submonitor van 

"COMMUN". 

In :fig. 1/I.E op pag. ûl.!f kan men de in hoo:fdstuk 7lL. 1.. 2. 

genoemde ei·gensèhappen van :fragmenten terugvinden. 

In :fig. Jli.t is de tekst getoond, die bij het starten van. 

taak 16 op de teletype verschijnt. 

Onderstreept is hetgeen door de operateur is ingetypt. 
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.·COMMUN•I 

•VBJII 

'l'AAKNR.: 16•1 START(O) OF ANNUL.(1): 0•1 ' - - . ,- , __ 

fig. III.6. Voorbeeld. 

III.l.J.J. Andere blokken. 

Ill.l 

Naast het type blok, waarvan in he.t voorgaande een 

voorbeeld is gegeven ( "COMMUN"), bestaah er .ook blokken, die 

in :feite slechts bestaan uit één subblok zonder zgn. 

"start:fragment". Een voorbeeld hiervan is gegeven in fig.lii.:;. 

op blz. 711:./J. Het betreft hier het blok "DEFKLO", t.b.v. 

het def'iniären/annuleren van Zf:."ll• klokacties. De aanloop 

van een dergelijk blok verloopt op dezelfde wij ze als 

bij "COMMUN" het geval was. 

Echter aan het einde van de weergegeven keten van 

fragmenten, is het gewenst, dat opnieuw de "successieve 

interpretatie" alsook het keyboardbuff'er geinitialiseerd 

wordt. 

Dit geschiedt m.b.v. de routine "RTTMON", waarvan in App. 

het f'lowdiagram wordt gegeven. I.t.t. "GOMMUN" bevat "DEFKLO" 

geen subsymboltable. I.t.t. "COMMUN" kwmen we bij "DEFKLO" 

niet spreken van een submonitor. 

Op deze plaats zij tevens nog gememoreerd, dat men d.m.v. 

CTRL A, C of' D in de monitor van het systeem terugkeert, 

terwijl men d.m.v. CTRL-B het eerste :fragment aanloopt. 
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III.2. Communicatie in een systeem lll!t m''r gebruikers. 

III •. 2 .1. Inleiding. 

De in hoo~dstuk III.l. besproken communicatie

m-odule voor één user is uitgebreid tot een systeem 

voor meerdere users. Het systeem is: 

uitgevoerd als taak in EROS. 

zodanig, dat de gebruikers gelijkberechtigd zijn~ 

zodanig, dat de gebruikers quasi-simul taan 

behandeld worden. 

III.to 

Om én meerdere gebruikers toe te laten én deze te 

behandelen volgens bovenstaande opzet, is men genoodzaakt: 

aanvragen van gebruikers te bu~~eren en volgens 

~irst-in-~irst-out a~ te handelen. 

- gebruik te maken van natuurlijke wachttijden, 

welke ontstaan bij de verwerking van de in 

hoo~dstuk III.l. genoemde fragmenten. 

Bovenstaande heeft ertoe geleid, dat men de communicatie

module, evenals met de typmodule het geval was, kan 

beschouwen als een volwaardig sub-verwerkinga-systeem 

van de EROS-kern, waarin centraal staat1 

- de mogelijkheid tot bu~feren van "gelijktijdige" 

aanvragen. Dit gebeurt in het zgn. ~ragment

verzamelbu~~er (F.V.B.) 

de verdeling van de tijd, beschikbaar voor de 

C.M., over niet bij elkaar behorende ~ragmenten 

van diverse user-aanvragen. 

Deels op grond van bovenstaande, deels om redenen, welke 

aanstonds genoemd zullen worden, komt men tot het volgende 

schema.van de C.M. Zie ~ig.TJI.8. op blz.7JI.21 .• 
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.J III.2.2.1. Iedf)re .uaer .. ean eigen jobhead. 

Teneinde de mogelijkheid te openen, dat meerdere· 

gebruikers op toerbeurt gebruik kwu1en maken van 

hetzelf'de programma, c.q. de communicatie-module, 

waarvan om ruimte-overwegingen slechts êén versie in 

core staat, is uitgegaan van een conceptie van de C .M., 

waarin iedere gebruiker een eigen jobhead heef't, waarin 

alle gegevens staan, die voor zijn communicatie op een 

bepaald moment van belang zijn. 

Dit zijn bijv. data, welke van belang Z1Jn voor alle 

of' meerdere f'ragmenten van eenzelf'de communica tie-IJ.Dk .. , 

alsook de gegevens, welke bij onderbreking van de C.M., 

bij een sof'tware interrupt of' door hogere priore 

EROS taken, gered worden. 

Zodra een gebruiker aan de beurt is, wordt zijn 

jobhead gekoppeld aan EROS + C.M. Dit geschiedt 

eenvoudig door in de "Jobhead-adressen-tabel" van EROS 

op de juiste plaats, welke gereserveerd is voor de 

communicatie, het beginadres van de jobhead van de aktieve 

gebruiker te plaatsen. 

Bij de overgang van een f'ragment van user A op een 

f'ragment van user B kan, zoals we zullen zien, de 

aanvraag voor de communicatie-module in het P.V.B. 

blijven staan. (zie ook f'ig .JJI. 'i. ) 
Door de genoemde verandering in de Jobhead-Adressen

Tabel ziet EROS echter een andere :t:aak. 

Daardoor kunnen eventueel te redden gegevens toch 

centraal via de EROS-kern gered worden. 



ITI.2.2.2. 

Omdat op de in hoofdstuk 1/l.~.l. 1., genoemde wi.Jze 

de jobhead van de gebruik•r, welke in behandeling is 

genomen, gekoppeld is aan EROS + C.M., zal de eerst

volgende keer, dat het P.V.B. van EROS wordt afgetast 

en de communicatie aangevraagd staat, di communicatie 

t.b.v. de gekoppelde user aangelopen worden. 

Dit geschiedt daar, waar de communicatie de laatste 

maal onderbroken werd, en wel m.b.v. de, in de, aan de 

user gekoppelde,jobhead, geredde program~counter. 

Gedurende de uitvoering van het aldus aangelopen 

:fragment, is deze gebruiker de enige, die EROS kent. 

Echter nadat de C.M. zichzelf t.b.v. de actieve user 

onderbroken heeft, d.m.v. een "software-interrupt••, wordt, 

teneinde gebruik te maken van de natuurlijke wachttijd 

van de zojuist afgehandelde gebruiker, in het 

aanstonds te bespreken :fragment-verzamelbu:f:fer gezocht 

naar eventueel nog wachtende gebruikers. 

Zonodig wordt een volgende user gekoppeld aan EROS + C~M. 

Aanvragen voor de bediening van een user worden geplaatst 

via de :fragment-scheduler. Deze wordt behandeld in 

hoo:fd stuk Ifl.. 2. 3. 3 .• 

Schematisch kan men zich de verwerking van een 

communicatie-:fragment t.b.v. een bepaalde gebruiker 

voorstellen als in :fig. :DJ.J op pag.Jil.Jit. is weergegeven. 

III. 2. 3. De :fragmen t-a:fhan:del int"i'. 

De wijze van :fragment-afhandeling wordt bepaald 

door de vorm van het :fragment-verzamelbu:f:fer (FVB) 

en de :fragment-zoek-routine. 

Het FVB vormt weer de tnter:face tussen de :fragment

scheduler en de :fragment-zoek-routine. Voordat de 

zoekroutine wordt besproken, zullen we eerst ingaan 

ophet fragmentverzamelbu:f:fer. 
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III. 2. 3.1. Het .f'rapentverzamelbuf'f'er. 

Zoals opgemerkt, dient het F.V.B. van het 

f'irst-in-f'irst-out (FIFo)-type te zijn. Dit principe 

is voorlopig als volgt geimplementeerd: 

Het F.v.B. omvat: 

Jli. 2S. 

1) een buf'f'ertje van 4 geheugenplaatsen. Voorlopig is 

uitgegaan van een systeem met niet meer dan 

4 users, hetgeen geen beperking van de algemeenheid 

inhoudt. 

2) een zgn. aanvraagpointer. 

3) een zgn. af'werkpointer. 

4) het adres "FIFACT". 

Het buffer is uitgevoerd als ringteller. Een aanvraag kan 

geschieden door op het adres van de aru1vraagpointer het 

usernummer van de betreffende gebruiker te plaatsen. 

Nadat een aanvraag van een gebruiker is afgehandeld, 

c.q. een fragment t.b.v. zijn communicatie is afgehandeld, 

wordt zijn aanvraag, via de af'werkpointer, geveegd uit 

het buf'f'er. Vervolgens wordt via dezelfde, inmiddels 

opgehoogde, afwerkpointer onderzocht of' er nog andere 

gebruikers een aanvraag hebben geplaatst in het buf'f'er. 

In het adres "BUFACT" wordt bij het in behandeling nemen 

van een fragment t.b.v. een bepaalde gebruiker, diens 

usernummer geplaatst, dit t.b.v. de zgn. user-identif'icatie, 

welke in hoofdstuk lir.2.~.j.aan de orde komt. 

In f'ig. Iil.IO. is een mogelijke 

FIFACT, (user-identif'icatie) 

aanvraagpointe 

f'ig. JJI. I 0. Het f'ragmen t-verzamel buf'f'er. 



situatie weerg.egeven, welke zich kan voordoen in het 

F.V.B. lJit de :figuur leest men a:f, dat .op. het tijdstip, 

dat deze momentopname gemaakt werd, user 1 in behandeling 

is genomen, terwijl user 2 als laatste een aru1vraag 

plaatste in het bu:f:fer. In de situatie, dat geen van de 

gebruikers actie:f is, zullen aanvraag- en afwerk-

pointer op hetzel:fde adres staan. 

III.2.3.2. De veeg-a:fzoek-routine "FOFI". 

De gecombineerde veeg- en afzoekroutine "FOFI" 

gebrui.kt de pointers van het F.V.B. en: 

1) veegt een afgehandeld :fragment uit het PVB. 

2) onderzoekt o:f er nog aanvragen van andere 

gebruikers staan te wachten in het bu:f:fer, 

koppelt zonodig de jobhead van een user aan 

EROS+ C.M., en plaatst een aanvraag voor de 

C.M. in het P.V.B. van EROS. 

De routine wordt aangelopen na het a:fhandelen van een 

:fragment en d.m.v. de in hoo:fdstuk 7il.1.'J..3. genoemde 

"so:ftware-interrupt". 

Deze "so:ftware-interrupt" springt nu na de routine 

"BASRED" (t.b.v. het redden van de processen-status

gegevens) niet meteen naar het P.V.B. van EROS, doch 

doet dit via de routine "FOFI". 

III.2.J.J. De :fragmentscheduler "FIFO". 

D.m.v. de subroutine "FITO" kan, met opgave van 

het usernummer, onder de aanroep, een aanvraag gedaan 

worden voor het a:fhe.ndelen van één :fragment t.b.v. een 

bepaalde gebrUiker. 

lil. 2 t. 



De routine gebruikt de beide pointers van het F.V.Bo en 

bestaat uit de volgende componenten: 

1) aanvraag plaatsen in het F.V;.B., door via de 

aanvraagpointer het usernummer van de gebruiker 

in het bu~~er weg te zetten. 

2) onderzoeken o~ er andere wachtende gebruikers 

zijn en koppelen van jobhead aan EROS + C.M., 

J) aanvraag plaats.en in P.V.B. van EROS, t.b.v. 

de C.M. 

Het resultaat van een aanvraag d.m.v. "FIFO" is nu: 

Ill. 21-., 

als er geen wachtenden zijn: de nieuwe gebruiker 

wordt geplaatst en meteen gekoppeld en aangelopen. 

- als er wel wachtenden zijn: de gebruiker, die 

bezig is, wordt gekoppeld, d.w.z. geen effect, 

want deze was reeds gekoppeld. 

Samenvattend komen we zo tot de structuur voor het 

subverwerkingssystéem van fragmentscheduler en fragment-. 

verwerking, die in fig.lil /1 op blz. lii.28is weergegeven·. 
~ 

In dit schema is tevens aangegeven, dat de aanvraägvëin 

gebruiker in een' bepaald geval wordt voorafgegaan door 

een aanpassing van zijn jobhead. 

Hiermee wordt gedoeld op de jobheadaanpassing, welke 

plaatsvindt, indien men via de hoofdsymboltable een 

nieuw conununica tie-blok wenst aan te lopen. (zie ook fig. liL.~-

III,2.4. Koppeling tussen C,M 9 en I/0-drivers. 
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111.2.4.1. De routine "TESTUS". 

Behalve de zojuist genoemde koppeling van de Ilo

drivers (keyboard- en typmodule) naar het C.M., d.m.v. 

de aanvraagroutine "FIFO" is er nog een koppeling 
I van de c.M. naar de jo-drivers. 

Aangezien er slechts 'én versie van het C.M. in core 

staat en iedere user, zoals we zagen, een eigen keyboard

alsook typmodule heeft, zal het op bepaalde punten in 

de c.Mo nodig zijn te selecteren, welk keyboardbuffer 

getnterpreteerd moet worden, of' welke typmachine aange~ 

sproken moet worden, oftewel door welke gebruiker. het 

C.M. op een bepaald moment is aangelopen. 

Hiertoe is nodig een zgn. user-identificatie-routine 

"TESTUS". Deze routine bepaalt aan de hand van de inhoud 

Jll. 2f, 

van het reeds genoemde adres "FIFACT" (ziè hoofdstuk Til. 2. 3.1) 

het nununer van de op dat moment actieve user. 

liio2.4.2. Afgeleide identificatie-routines. 

Van "TESTUS" maken de onderstaande routines gebruik: 

1) "TESBA": bepaalt het beginadres van het keyboard

buffer van de user. 

2) 

J) 

4) 

"TESBU": bepaalt het adres "DUFACT" van user. 

"TESDE": bepaalt het beginadres van de inter

pretatie- (of activeer-) actie van een user. 

"' "DEBE" : reset de activeer-actie t.b.v. user. 

De genoernde,korte, routines zijn, vanzelfsprekend, 

evenals "TESTUS", alleen binne_n de C.M. te gebruiken. 



J 

III,2,5, gekozen opzet van de C,M, 

Als belangrijkste gevolg kan genoemd worden, dat 

de structuur van de C,M, tamelijk eenvoudig is, 

hetgeen een rechtstreeks gevolg is van het op FIFO-basis 

behandelen van fragment-aanvragen, 

Aangezien n,l, op ieder moment slechts maximaal één 

][[ 30. 

I 

user tegelijkertijd actiet' kan zijn in de C,M, en deze 

user dat blijft, totdat hij een bepaald fragme.nt van 

begin tot eind heeft doorlopen, behoevori alle subroutines, 

welke binnen de grenzen van 1 fragment van begin tot 

eind doorlopen worden, niet reintrant, doch enkel 

reusable te zijn. 

Een en ander is e.n gevolg van het feit, dat users elkaar 

niet kunnen onderbreken, Alleen hoger priore EROS-taken 

kunnen een user onderbreken, 



IV.l. Inleiding, 

In het voorgaande is reeds duidelijk geworden, dat 

op sonunige punten in het e.P. behoefte is aan routines, 

die met als ingangsgeg.even een bepaalde ingetypte string 

karakters, een bij deze string behorend aktie-adres 

bepalen. De tabel, waarin de diverse aktie-adressen staan, 

welke corresponderen met tWenzovele ingetypte strings, 

eventueel nog uitgebreid met aanvullende informatie over 

deze strings, zullen we "symboltable" noemen, terwijl 

de routine, welke het be trefftmde algori tlune loslaat 

op de ingetypte strings, de 11 symboltable-routipe 11 genoemd 

zal worden. 

Algemeen gesteld, is nu de vraag; welke algorithmen 

voor een dergelijke "symboltable-table-routine" in 

aanmerking en welke consequenties heeft het gebruik van 

ieder van deze methoden, gegeven de volgende uitgangs

punten: 

Gedacht wordt in eerste instantie aan symboltabl•s, 

die niet meer dan ± 20 commandos bevatten. 

- De ingetypte strings bestaan in principe uit een 

variabel aantal karakters, waarvan eventueel 

slechts een deel gebruikt wordt ter identificatie 

van de string. 

- Er moet een zoveel mogelijk é'n-éénduidig verband 

bestaan tussen het ingetypte conunando en de 

key-waarde ( = sleutel, welke één-éénduidig 

correspondeert met het adres van de bijbehorende 

aktie) ervan. 

- minimaal geheugengebruik en minimaal gebruik van 

machine tijd. 

ingetypj;e strings (corrunandos) worden in gestripte 

ASCII-code opgeslagen in een buffer. 

R.1. 



Als mogelijkhttdên ter verwezenlijking van boven

gestelder kwmen, de volgende, uit de literatuur bekende, 

methoden genoemd worden: 

direct acces 

,.. table look-up 

binary search 

- ski.p sequential 

binary trèe 

- hash-tables: open hash 

over:fl ow hash 

internal chaining. 

Van deze methoden zullen alleen de eerste 2 nader 

1I.2. 

besproken worden. Wat de overige methoden betref't zal 

volstaan worden met een tabelmatige vermelding van enkele 

karakteristieken, zoals benodigde machine-tijd en geheugen

ruimte etc. 

Reden hiervoor is, dat, zoals ook blijkt uit de genoemde 

tabel, de overige methoden veelal pas echt int.eressant 

wanneer men te doen he.ef't met een veel grote.r aantal 

commandos in een table, dan voor ons van belang is. 

Een en ander he ef't ook tot gevolg gehad, dat voor de 

verschillende voorkomende tables de volgende methoden 

getmplementeerd zijn: 

a) voor de hoof'dsymboltables: combinatie van "direct 

acces" en "table look-up". 

b) voor de subsymboltables: "table look-up". 

IV.2.t. De "direct-acces">-methode ..... 

Bij een direct-aceet~-methode is er een key K te 

vinden, zo danig, dat voor elk element { =:corrunando ) in 

table deze K een verschillende waarde heef't. 



Bovendien kan bij deze K een plaatsfunctie P gede:finieerd 

worden, die de plaats van ~ceen elemen.t in de table aangeef-t. 

Voo.r direct-acces-tables geldt, dat a.:ls k 1 " k 2 ; dan is 

ook P(k 1 ) ·f: P(k:2 ), d.w.z. voor elk elemerit in de table 

is de plaats éénduidig t;e berekenen. 

M.b.t. de benodigde maèl}lnetijd en geheugenruimte zij 

verwezen naar tabel 1C.1. .. M.b.t. de eenduidigheid van deze 

methode het volgende. 

Stel~ dat de elementen in een tabel gevormd worden door 

commandos van maximaal 4 letters. Dan is het aantal 

mogelijke verschillende commandos: 26 4 + 263 + 262 + 26. 

Een key, die bovengenoemd aantal m~gelijkheden bevaj:, 

is onbruikbaar, omdat dan meer geheugen~vereist zou zijn, 

dan in de PDP-8I aanwezig is (omdat P(k 1 ) 1: P(k2 ). 

In ons geval is het echter niet ·de bedoeling 

26 4 + 263 + 26 2 + 26 mogelijkheden a:f te beelden, doch 

slechts een aantal , 20, hetgeen een willekeurige deel

verzameling is. 

Dit impliceert, dat men behoe:fte hee:ft aan een key, 

waarvoor geldt 1 ~ k. ( 20. 
1 

Dit houdt wederom in, qat ook alle commandos buiten die, 

welke in onze tabel voorkomen, keywaarden zullen hebben, 

welke binnen het genoemde bereik liggen. 

M.a.w. er bestaat géén één- Unduidig vèrband tussen 

commando en keywaarde! 

IV. 2. 2. "Table-look-up" -m•thode, 

Hierbij worden de adressen van de akties, behorende 

bij de commando& in de symbol-table, niet berekend, 

doch gezocht. Het ingetypte woord wordt sequentieel met 

elk van de elementen van de symboltable vergeleken, 

tot het juiste element gevonden wordt. 

T.a.v. het aanlopen van de bijbehorende actie bestaan 

2 mogelijkheden: 



ofwel:. de aktie-adressfin worden opgegeven bi.j de 
--.- .· .· . :. -' 

bijbehorende conunaridos itl·"d.er:symbol~table. 

of'wel.: de aktie-adr•ssen·.:w~fd~n:in.een aparte 

lijst "~~Hn in dezelfde volg~rde, als waarin 

de bijbehorende conunandos in de. symbol-table 

voorkomen. 

T.a.v. de benodigde machinetijd en geheugenruimte zi. j 

wederom verwezen naar tabel JE: 1. • 

IV.2.J. Overige methoden. 

Wat de overige methoden be tre:ft, zij verwezen naar 

de literatuur [to) . 
Zoals gezegd, zal hier volstaan worden met een tabelmatige 

opsomming van enkele karakteristieken. Zie tabel IJZ:. :1... 
T.a.v. deze tabel allereerst een aantal opmerkingen: 

- de tabelgegevens gelden ruwweg, indien men vast

houdt aan een vaste recordlengte, c.q. een vast 

aantal karakters per commando. 

- de benodigde tabelruimte is veelal opgebouwd uit: 

a) commando, 

b) verwijsadres ( sen) 

JIJt. 

c) in geval van variabele recordlengte: scheidings-. 

tekens tussen afz. elementen. 



direct 

accefJ 

table

iook-up 

binary 
search 

Skip 
sequen
tia! 

binary 
tree 

hash
tables 

1 • Kb 

gemiddeld: 
N 
- • CP 2 

(1og2 N)a(cp+kb) 

N 

( ~ + 1 )• N 
2 

(~ + 1}K N 
"'-

(lo~ N)a(cp+kb) (~ + l)tf. N 
lk-1 = de f'ractie 
waarin interval 
verdeeld wordt 

gemiddeld: 
(1og2 N)a(kb+cp) 

(litt.) 

gemiddeld: 
1Hkb+( 1+p)K cp. 
aantal gelinkte 
record& 

aantal direct-
acces-records 

(~ + 3)• N 2 

(f+1)KN 

key-berekenings-

Campare

programma 

prog~.t.b.v. 
keyb!;rekening + 
compt{re-progr. 

prógr.t.b.v. 
keyberekening + 
compare-progr. 

keyberekenings
progr. + com
pare-progr. 

key-berekenings 
prot;r. + 
compare progr. 

wel 

wel 

x = = aantal karakters/commando als even 

Tabe 1 X. 1 . = aan~al karakters/commando + 1 áls. oneven 

N = aantal conunandos in de symboltable 

cp = tijd, nodig voor 1 il( vergelijken. (,ol'rt~Ar'c). 
kb = tijd, nodig voor 1 I( key berekenen. 



Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, verdient, 

qua snelheid en geheugenrUimte, de direct-acces-methode, 

mits de key-berekening .niet te veel geheugen en tijd kost, 

verre de voorkeur boven alle andere methoden. 

Echter deze methode is behept met een groot nadeel: 

de eenduidigheid is niet gewaarborgd. Aan dit bezwaar 

kan op verschillende manieren worden tegemoet gekomen: 

:a) Door de door het commando aangevraagde taak o:f 

aktie met een vraag- en-antwoord-spel te 

laten reageren, zodat hieruit onmiddellijk 

blijkt o:f de juiste taak (aktie) is aangelopen. 

b) Door bijv. 2 karakters van het commando, bijv. 

de laatste twee, metterdaad te testen door te 

vergelijken. Hiervoor is nodig, dat deze karakters 

in gestripte vorm in het geheugen staan. 

Eventuele aktie: :foutmelding. 

c) Door, in geval van commandos, waarvan het ontijdig 

gebruik desastreuze gevolgen kan hebben, het hele 

commando nogmaals te laten uittypen om na deze 

controle het commando pas werkelijk te e:f:fectueren. 

Indien we nu in principe gekozen hebben voor een direct

acces-methode, eventueel uitgebreid met een van de boven

genoemde alternatieven, blij:ft nog de vraag ope~, welke 

wijze van key-berekening gebruikt zal worden& 

Ook hier zijn weer diverse mogelijkheden, welke het beste 

besproken kunnen worden aan de hand van een concreet vpor

beeld. 

Zoals reeds vermeld, gaat men ervan uit, dat een ingetypt 

commando in gestripte ASCII-code wordt opgeslagen in een 

bu:f:fer. 

Daarbij worden de letters A t/m Z voorgesteld door de 

octale getallen 01
8 

t/m 32
8 

en de cij:fers 0 t/m 9 door 

608 t/m 71 8 • 



Als voorbeeld moge dienen het commando DELETE, dat wordt 

voorgesteld' door 040513052405 en dat dus in 3 geheugen

woorden als volgt wordt opgeslagen: 04 os 

13 05 

24 05 

Hierop kan men nu verschillende key-berekeningen loslaten, 

IV. 3. Keyberekening t, b, v, "direct_.acces"-me thode. 

Hiertoe zullen verschillende mogelijkheden kort nagegaan 

worden, waarbij geenszins gepretendeerd wordt, een volledig 

overzicht te geven. 

A). Men zou b.v. als key kUimen nemen: de som van alle 

karakters van het commando, dus in ons voorbeeld: 

o48 + 058 + 138 + 058 + 248 + 058 = 638 en voorts 

een gehele deling kunnen uitvoeren door het aantal 

karakters van het commando, Coq. 6, Hierdoor ontstaat een 
06 ~ getal tussen 6 = 01 8 en ~ = 328 , dus tussen 

1 en 26 10 , hetgeen bruikbaar zou zijn als key voor een 

symboltable van c,a, 25 conunandos. Het nadeel van een 

dergelijke key is dat de keywaarden e~n kluster zullen 

vertonen rond± k = 13 10 • Dit betekent, dat indien de 

operateur een willekeurig commando wil toevoeGen in 

een reeds redelijk bezette tabel, hi.j een zeer grote 

kans heef't, telkens o.g.v. de berekende key-waarde uit 

te komen op reeds bezette tabelplaatsen, Ean en ander is 

eenvoudig in te zien, als men bedenkt: 

1) x+ y = (x- a) + {y +a), 

2) bij deling door het aantal karakters verandert 

enkel het gemiddelde van de kansverdeling van de som 

van de karakters; de vorm van de verdeling blijf't 

gehandhaaf'd. 

B). Neem de som van alle karakters of' van de eerste 4 en 

deel het waardenbereik van 1 karakter, Coq, 328 en 

beschouw de verkregen "rest" als key-waarde, 



K..8. 

Uitgaande van de wetenschap, dat de som van alle 

karakters een symmetrische verdeling vormt, is een

voudig plausibel te maken, dat de verdeling van de 

aldus verkregen key;..waarden uni:form zal zijn. M.a.w. 

door een key-keuze als hier voorgesteld, voorkomt men 

kluster-vorming met alle nadelen vandien. 

c). Zel:fde als onder B, echter neem nu niet de som van alle 

karakters, doch bijv. alleen van de oneven o:f even 

karakters. Op deze manier wordt wederom een 2e keus 

in geval van een reed& bezette tabelplaats vergemakkelijkt. 

Zo leidt nu DELETE tot een andere K-waarde, dan DELEET, 

terwijl (A) en (B) eenzel:fde wfl.arde gegeven zouden hebben. 

D). Zel:fde als onder (c), echter deel nu door een macht van 

2, zodanig, dat het bereik van "rest"-waarden overeen~ 

komt met het aantal cammandos in de table. Voordeel: 

delen door een macht van 2 en bepaling van de rest komt 

neer op een AND-operatie, welke weinig tijd kost, dit 

i.t.t. andere delingen. 

Zonder enig commentaar worden verder genoemd bijv: 

repeterend vermenigvuldigen: vermenigvuldig eerst .2 

letters in gestripte versie met elkaar, trunceer het 

re sul taa t tot 1 geheugenwoord en vermenigvuldig dit 

met het Je karakter etc. Neem als key de 5 minst 

significante bits van het resultaat. Nadeel: vermenig

vuldigen kost veel tijd. 

- beschouw, in geval van een vast aantal karakters, bijv. 

6, per commando, de 6 gestripte karakters als een 

geheugenwoord van 36-bits, deel dit woord door het 

waardenbereik van 1 karakter en neem de "rest" als key. 

IV. 4. Nabeschouwing. 

Vooropgesteld moet worden, dat de diverse keyber•kenings

wijzen elkaar niet veel ontlopen in tijd- en ruimte-eiseno 



M.g.t. de hoofdsymboltables is echter gekozen voor een 

variant op methode D, die in feite alle gunstige eigen

schappen van A, B en C mede in zich verenigt. 

I.p.v. de som van alle even of oneven karakters wordt de 

som van het 1e, Je en 4e karakter genomen. 

Commandos hebben een vaste woordlengte, c.q. 6 karakters. 

Bovendien wordt, ter verbetering van de eenduidigheid 

van de "direct-acces"-methode, in de symboltable, 

behalve het aktie-adres van ieder commando, tevens de 

code van de gestripte slotletters van ieder commando 

in ''n geheugenwoord opgeg•ven. 

IJl. 5. 



voorlopig sxstee~. 

Teneinde te komen tot een voorlopig g..,!ntegreerd 

systeem, dient men zich .te bezinnen op de vraag, aan w.elk:e 

communicatieve hul.pmiddelen ( programmas) een eventuele ge
bruiker behoe:fte zal hebben bij het implementeren van zijn, 

voorlopig nog betrekkelijk eenvoudig, regelsysteèm. 

Zoals reeds in de inleiding van dit verslag vermeld is, 

zullen we, eventueel wenselijke, Editor:.. en Compiler

faciliteiten hier buiten beschoulri.ng laten. 

V.l. Het "Reader~-blok. 

Het uitgangspunt bij het opzetten van ons regelsysteem 

zal dan ook voorlopig zijn, dat eventueel te gebruiken 

applicatieprogrammas in de vorm van binaire tape voorhanden 

moeten zijn. Teneinde nu in staat te zijn, onder controle van 

"EROS, om banden, welke de output van de PAL-D-assembler<vormen, 

in te lezen, was het nodig een zgn. "real-time bin-loader"

programma te maken, hetgeen qua structuur wezenlijk verschilt 

van soortgelijke o:f:f-line loaders. Hierbij bleek het mogelijk 

in dit programma eenzel:fde structuur te ontdekken, welke 

ook ten grondslag ligt aan communicatie-blokken in hex 

algemeen, met dit verschil; dat, nadat het le :fragment 

van dit zgn. "READER"-moduul is aangelopen dè conversatie 

overgaat van een tussen operateur en c.M. naar een tussen 

de H.S .R. (-interrupt) en iU.; c.f4. 
In plaats van dat, zoals gebruikelijk, de C.M., een t.ekst 

genereert op de typmachine en daarmee dus aan de 

operateur een leesopdracht gee:ft, gee:ft de c.M. nu een 

lees-opdracht aan de H.s.R. om het eerstvolgende karakter 

van de band te lezen (middels een RFC-instructie). 

Zodra dit karakter door de HoS.H. gelezen is, genereert 

de H.s.R. een interrupt, waarmee de communicatie 

wederom wordt aru1gevraagd etc. etc. 

Voor :flow-diagrammen en listings van het "READER"-blok 

zij verwezen naar APP 



V.2. Het "BINAHO"-b1ok. 

Voorts is ervan uitgegaan, dat de toekomstige 

gebruiker behoefte zal. hebben aan zgn. "standaardregel

taken", welke, bijv.o in binaire vorm op band voorhanden, 

enkel m.b.v. "READER" behoeven te worden ingelezen, 

en waarvan tenslotte, eventueel na verplaatsingvan het 

programma in zijn geheel naar een ander deel van het 

kerngeheugen, alleen nog .enkele parameters behoeven 

te worden gedefinieerd (bijv. A /D -, ]) /A -:bl1s, 

setpoint, grenswaard•n, regelparameters). 

Voor dit doel is, als aanvulling op de "READER"-module 

een eenvoudig zgn~ MOVE-programma ontwikkeld, 

{blok heet "BINAMO") met behulp, waarvan het mogelijk is 

binaire programmas mits op een speciale wijze gecodeerd, 

{ pagina-gewijs) vanuit een bepaald standaard-inlees-buffer 

ter grootte van een pagina te verplaatsen naar elders 

in het kerngeheugen. 

De speciale codering houdt in, dat al di.e adresser.~. 

in het programma, waar zgn. indirecte instructies staan, 

welke betrekking hebben op adressen bui ten de pagina, waar 

het te "moven" programma staat, voora:fgegaan moeten· 

worden door een bepaalde code, waarop het move-programma · 

reageert met het aanpassen van de inhoud van een dergeliJk 

adres aan zijn nieuwe locatie. 

Jl.2. 

In het algemeen n.l. zijn programmas in de PDP-8, welke 

dergelijke indirecte instructies bevatten niet reloca.table, 

d.w.z. de code van een dergelijk programma is niet 

ona:fhankelijk van de plaats in het geheugen, hetgeen 

bovengenoemde aanpassing noodzakelijk maakt. 

Een dergelijk programma, dat dus applicatie-programmas 

zodanig in het geheub"8n verplaatst, dat iedere instructi~ 

op een overeenkomstige plaats op de nieuwe pagina komt 

te staan als hij stond in het inleesbu:f:fer en zodanig ~ 

dat iedere indirecte instructie een bepaalde aanpassi~g., 

ondergaat , , is nu, eveneens uitgevoerd als commW1icat.ilr;,;. 
" ~.· '•. ' ,' 

blok, voorhanden onder de naam "BINAMO" {= l!!.!!aire""'J!cll".essen-

!,l!ove). 

.. 



Jl3. 

~ ' ' ' 

'l'en.e~nde voorts het ald~~<op d~'·pwenste plaats 

gedep~neei-de pr~granun•a<te··· activeren• .als t~~ in b.~J 
',' ' ' ' ' .. '' _,_,_-:-~---' ·,_: ---- - ''' - -: 

ERPS-systeem, is het irteerste instf:U).tie noodzakelÎ.jk, data 

1) bij dit programma een zgn. "jobhead" gecrelerd :wordt, 

li.aarin een aantal voor de uitvoering van het 

programma belangrijke gegevens stáan vermeld •. 

2) de nodige tabelleil {n.l. Prioriteiten•tabel en: 

jobhead-adressen-tabel) gevuld liorden met 

gegevens omtrent de priori te± t van het programma, 

alsook omtrent de plaats van de jobhead. 

Bovengenoemde twee zaken kunnen nu tot stand gebracht wortien 

door g8 bruik-making van een zgn. "taa.k-def'ini t±e-progra.Jru1ut" 

{communicatie-blok "DEFTAK"), waarmee 

wijze een jobhead gecrelerd wordt bij een bepaald 
.. 

programma en waardoor tevens de genoemde tabelplaatsea 

worden ingevuld. 

Hiermede is echter ons, inmiddels tot "taak" gepromoveêl:"d 

programma nog steeds niet geactiveerd. 

Hiertoe staan nu verschillende wegen open, af'hankelijk.van 

de vraag, of' men de taak slechts eenmalig wil doen u±tvoere11, 

dan wel periodiek of' anderszins. 

V.4. Het "DEFKLO"-blok. 

Voor het geval men de taak periodiek, hetgeen bij 

regelprogrammas veelal het geval zal zijn, met een 

op te geven frequentie, wil doen uitvoeren, dient men 

voor eerstz 

1) een zgn. "klokactie" te progranuneren, waarin de· 

taak wordt aangevraagd in het P.V.B., van EROsc.n 

waarin voorts de actie opnieuw wordt geplaatst 

in de klok. 



J 

2) een kloklinking-tabel-plaats te vullen met 

gegevens omtrent de bovengenoemde klokactie, n.l. 

startadres en periodiciteit, ,uitgedrukt in 

aa.:ntalleJ). hardw~.f:e ·kl~kpulsen, .waarna telkens de 

acti.e ui t'gevoerd moet worden. 

Jl'l. 

Bovengenoemde 2 zaken kunnen nu gerealiseerd wordenm~h.v• 

conurtunica tie-blok "DEFKLO~', m. h. v. waartan op ëonversationele 

manier de daartoe benodigde gegevens worden bitmengehaald 

Meer gegevens over genoenïd blok, treft U aan. in APP 

. V .5. "COMMUN"-blok. 

Teneinde nu uiteindelijk het al. o:f' niet periodiek doen 

uitvoeren van de taak te starten, moeten we gebruik mak.ep, 

van een van de "sub-commandos" van het communicatie-blok 

"COMMUN", waarin in de volgende mogelijkheden is voorzien: 

K VB . starten/annuleren van ta~ • 
A KLOK starten/annuleren klok-actie 

K EP • checken I herlinken I plaatsen van acties • 
even t-pro cessen. 

A DUMP : ut ttypen van geheugen-inhouden 

• STORE: wegzetten van ingetypte waarden op bepaalde 

adressen in het geheugen. 

Teneinde d.e taak nu eenmalig te starten, zal men gebruik 

moeten maken van het subblok VB. 

Om de taak periodiek, via een tevoren gedefinieerde klokaÇtie, 

te starten, dient men de sub-blok KLOK te t,"8bruiken. 

Voorts biedt "COMMUN" middels subblok EP de mogelijkheid 

bepaalde, in de Event-Processor-link.ing-.tabel gedefinieerde, 

acties aan een even t ( = ingang van Ev.Proc.Tab.) te koppe,len 

o:f' ervan los te koppelen. 



.Jl..E. 
lf 

Ook bestaat de mogelijkheid om m.b.v. EP. een bepaalde 

(event~)ingang te onderzoeken (checken) op er aangekoppelde 

acties. 

Nadat of" voordat op bovengenoemde wij ze onze taak 

geactiveerd is, l>estaat<de mogelijkheid (middels. sÛbblok 

STORE bepaal(ie parameters in te vullen in onze taak, 

terwijl voorts de mogttl'ijkheid aanwezig is om te 

of' de zojuist gewij7;ig(le geheugenadressen op 

veranderd zi Jn1 (mid~el.s, ,.;;;.;:;;.;;;";;....,.-........o;;..-.;;.;;.. om 

inhoud van hepà.a.l.de ge#~#~·rtplaatsen op. te. YJ:'tigiik. 

V.6. Het "TESTEN"-blok, 

Tot slot zij vermeld, dat aan deze reeks modulen, 

waarmee het in principe mogelijk is, uitgaande van 

correcte programmas op binaire tape, een eenvoudig 

regelsysteem te implementeren, in laatste instantie 

nog een is toegev .. gd door H. Maessen, waarmee onder 

controle van EROS een programma on-line getest 

via een door H. Beun voorgestelde stap-voor-•tap-:mêthodê·. 

Ook dit programma is uitgevoerd als communica tie-.bl,ok 

"TESTEN" genaamd. 

Voor een be schrijv;ing. van dit .i.Lok ... zij verwezen 

stageverslag van H. Maesseri. 
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