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2. EEN COMPUTER ZOALS WIJ DIE GEBRUIKEN.
Kenmerken:
MINI-COMPUTER.
De grenzen tussen microcomputer, minicomputer en mainframe
zijn niet erg scherp aan te geven. Zij zijn ook duidelijk
tijdsafhankelijk. Kenmerkend voor minicomputers is echter
wel :
-De snelheid is meestal lager dan die van een mainframe.
-De totale opslagcapaciteit is veel groter dan die van een
micro, doch meestal geringer dan die van een mainframe.
De constructie van de hardware is anders dan die van de
andere groepen, de nauwkeurigheid is geringer dan die van
een mainframe.
-Minicomputers zijn vaak of geschikt voor single-user
gebruik, zoals procesbesturing of speciaal geconstrueerd
voor time-sharingtoepassingen.
-Zij hebben geen continue aandacht van een operateur nodig.
Machines, zoals onze PRIME, worden ook vaak SUPERMINI'S of
MIDI-COMPUTERS genoemd, vanwege het feit dat ze aan de
bovenkant van de range van minicomputers ingeschaald moeten
worden.
Dat grenzen vervagen en relatief zijn bewijst het feit dat
de rekencapaciteit van de afdeling der werktuigbouwkunde
groter is dan de hele T.H.-capaciteit in 1970 (FHILIPS
EL-X8).
.T-j-i"íE-SHAKIN-G

M-ACHINE.

Schijnbaar simultaan voert de rekenmachine voor een aantal
gebruikers opdrachten uit. In feite voert de processor een
eindig aantal stappen uit voor de ene gebruiker en gaat dan
over naar een andere. Dit proces wordt cyclisch herhaald.
VIRTUAL MEMORY MANAGEMENT.
De fysische eindigheid van het werkgeheugen wordt
onzichtbaar voor de gebruiker omdat de machine
een
gechanisgr. keat hetyean er vuuI
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hoofdgeheugen
steeds gevuld is met voor de processor relevante informatie.
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3. WAT DOEN WIJ ER MEE

In 1979 verscheen het rapport "Een minicomputer voor de afdeling
der werktuigbouwkunde". Daarin werd de aanschaf van een eigen
systeem gemotiveerd op grond van de volgende taken:
-Begeleiding van het massale onderwijsgebeuren.
-Het experiment, begeleiding en verwerking van resultaten.
-Het beschikbaar hebben van capaciteit met een hoge
interaktiegraad.
-Bepaalde commerciele softwarepakketten beschikbaar krijgen.
Deze motivatie geldt nog steeds, de ontwikkelingen binnen onze
afdeling verlopen nog steeds nauwkeurig volgens de destijds
gestelde prognose's. Daarnaast zijn er een aantal taken
bijgekomen:
-tekctverwerking
-CAD/CAM , CAD, PRE and POSTPROCESSING.
Momenteel staan er verspreid over de gehele afdeling, inclusief de
W-hal en W&S, een zestigtal terminals die verbinding hebben met
ons systeem. In de nabije toekomst zal dit aantal groeien tot
boven de honderd.
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HOOFDCOMPONENTEN VAN EEN MINICOMPUTER, GLOBALE WERKING.

Een minicomputer, zoals de PRIME, bestaat uit een centrale
processor, (CPU), die door middel van twee "slagaders" , de
memory-bus en de I/O-bus, met de rest van de installatie verbonden
is.
De memory-bus loopt naar het hoofdseheusen (main-memory, centraal
geheugen). De CPU verricht akties op het centrale geheugen op
basis van instructies die door een programma gegeven worden.
Het
aktieve gedeelte van een programma staat ook in het hoofdgeheugen.
Voorbeeld.
"Bereken de B.T.W. op een pakje koffie".
-Haal de prijs van een pakje koffie op.
-Haal de B.T.W.-catagorie van een pakje koffie op.
-Vermenigvuldig prijs met B.T.W.-percentage.
-Zet de uitkomst weg.
Soms is datgene wat de centrale processor nodig heeft niet in het
centrale geheugen aanwezig. Via de I/O-bus wordt het dan
opgehaald van DISK.
Een speciale plaats wordt ingenomen door de PAGING-DISK. Dit is
een disk die niet voor de gebruikers toegankelijk is. Hij
fungeert als verlengstuk van het centrale geheugen. Zie ook de
opmerkingen rondom "virtual memory management".
Aan de I/O-bus hangen ook alle andere randapparaten, zoals
terminals, regeldrukkers en plotters.
Tussen een randapparaat en de I/O-bus zelf vindt U steeds een
controller. Dit dit is een stuk elektronica dat er ondermeer voor
6 U I Y L Gat de structuur van ie inr'ormatie geschikt
gemaakt wordt
voor het gewenste randapparaat.
r---L
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ENKELE COMPONENTEN VAN ONS COMPUTERSYSTEEM

DISKUNIT
Een apparaaat dat een schijf of een schijvenpakket bevat, dat op
basis van magnetisatie informatie kan bevatten. We hebben op dit
moment twee diskunits, een van 96 MEGABYTE en een van 80 Mb.
96 Megabyte (96 Mb)
= 96.000.000
byte
letters tekst
= 96.000.000
= 24.000.000
niet gehele getallen
= 768.000.000
bits
(eenen en
nullen.)
TAPEUNIT
Een apparaat waarmee magnetische banden (tapes) beschreven kunnen
worden. Bij ons is de tape-unit alleeen in gebruik voor back-up
en archiverinqs-doeleinden.
Een magneetband kan enorm veel informatie bevatten. Wij gebruiken
alleen tapes van 2400 en 3600 feet lang. Als we afzien van de
overhead kunnen daar respectievelijk 46.080.000 en 69.120.000
byte's op geschreven worden.
REGELDRUKKER
Een regeldrukker is een uitvoerapparaaat dat geschikt is om
bulkuitvoer te produceren. Hij doet dat met hele regels tegelijk,
de kwaliteit is redelijk.
Onze regeldrukker kan op de bekende kettingformulieren 300 regels
per minuut printen. Hij staat in het hok naast te computer en is
voor eenieder toegankelijk.
TE#STVEIZnERnI~GCPRIMTE::
Onze tekstverwerkingsprinter, een PHILPS GP300 is geschikt om op
papier van het format A4 printwerk van hoge kwaliteit te
produceren. Naast de gewone karakters kan hij ook griekse en
mathematische tekens produceren; alles wat MUSE kan maken kunt U
hiermee afdrukken. Ook deze printer staat in het hiervoor
beschreven hok.

PLOTTER.
centrale plotter kunt U vanuit g-hrnikersp~ngrammi's
tekeningen maken in twee kleuren tot het formaat A2. Geschikte
softwarebibliotheken voor dit werk zijn aanwezig.
Standplaats: het bekende hok.

Op onze

PAPERTAPE READER/PUNCH.
Een apparaaat waarmee papartape's gelezen en gemaakt kunnen
worden. Een wat ouderwets medium, maar in sommige applicatie's
nog in gebruik.
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6. HARDE SOFTWARE, BET OPERATINGSYSTEEM.

Vanaf het moment dat onze computer aangezet wordt is er
programma aktief, het OPERATINGSYSTEEM.

een

OPERATING SYSTEM: BEDRIJFSSYSTEEM
BESTURINGSSYSTEEM
BESTURINSPROGRAMMA
Het operatingsystem voor alle PRIHE's is hetzelfde en draagt de
naam PRIMOS. (PRIme Operatingsystem).
Dit programma regelt alles binnen de computerinstallatie,
onderandere:
-toekennen van verbindingen aan gebruikers.
-opstarten van allerlei programma's
-het transport van data (data=gegevens)
-het virtual memory management
-het verdelen van de beschikbare tijd over de gebruikers.
-het besturen van allerlei randapparaten
-het controleren van van alles en nog wat.
Alle kontakten tussen U en de computer
operating-system.

T.H.E. AFDELING WERKTUIGBOUW

lopen

via

het

12

IN1ETU§
25 LINE
'TA

PAGE
R O ~
COLU

/

CT

\FULL \TERMINAL

I

sIï3'
Screen Display

Keyboard

DUPLEX

~ A U D ~'EA T

CIT-I O1 Video Terminal

FUNCTIONS

FUNCTIONS

/
STO
TAB

INDICATORS
/

.~

KB"

o e e ö ë ë o

\

\

ON LINE OFF LINE LOCKED

SET!
CLLAR ALL LINE,
CLFIRTAB T A S
LOCAL

SETUP TOGGLE TRANYdIT RECEIVE 8W132
110
WEED
SPEED COLUMNS
AlBiC

RESET

I

/

KEY PAD

CIT-101 Keyboard

A

S
Z

D
X

F
C

BELL
G

V

B

J

H
N

K
M

L
,

CIT-101 Standard Keyboard Keys

STD
TAB

SET/
CLEAR ALL LINE/
CLEARTAB TABS
LOCAL

SETUP TOGGLE TRANSMIT RECEIVE 80/132
A/B/C
110
SPEED
SPEED COLUMNS

RESE1

Terminal Control and Function Keys

;

I I
I

RETURN

WFW 83- 1 7

7.

KENNISMAKING AFDELINGSREKENFACILITEITEN

PAGINA

i5

TERMINALS

Vrijwel alle kontakten tussen gebruikers en onze PRIME lopen via
terminals. We zullen hier niet spreken over allerlei speciale
terminals, zoals arafische en intelïisente terminals, maar over de
gewone alfa-numerieke video-terminal.
Van twee veel gebruikte terminals is een overzicht van het
toetsenbord opgenomen.
Op elk toetsenbord treffen we een aantal groepen toetsen aan, te
weten :
ALPHA NUMERICAL KEY'S
a. ..,... z

. ... Z
. . . .o

A.. .
I..
.

.I . . . . . . . (alle normale schrijfmachine symbolen)

TERMINAL CONTROL KEY'S
LINE/LOCAL
ALPHA LOCK
SHIFT
CTRL
verschillende function key's
CURSOR CONTROL AND EDITING KEY'S
de vier pijltjes
LINE FEED
BACKSPACE
CLR / HOME
TA%
SPECIAL KEY'S
BREAK
RUBOUT of DELETE (DELI
NUMERICAL KEY PAD

o . . .... 9
- ENTER
1

-

Op een schrijfmachine kunnen de toetsen op twee manieren gebruikt
worden ; shifted en unshifted. Bij een terminal komt daar nog
een derde mogelijkheid bij. Door de control toets (CTRL) in te
drukken in combinatie met een of andere ander toets wordt er een
speciaal teken naar de computer gestuurd. In het algemeen
vertegenwoordigen deze tekens geen leesbare code. Zo is de
combinatie van de control toets met de letter g een combinatie die
het bekende bel-signaal genereerd. Probeer het maar
eens:
T.H.E. AFDELING WERKTUIGBOUW
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control-toets indrukken en ingedrukt houden en daarbij de g toets
indrukken. Het maakt geen verschil of we de hoofdletter of de
kleine letter gebruiken. Allerlei speciale informatie van en naar
de computer verloopt via deze control-characters.
Enkele losse opmerkinqen
-Een opdracht naar de computer wordt steeds afgesloten door het
indrukken van de return-toets. Op dat moment wordt de opdracht
als compleet beschouwd en de evaluatie gestart. Let wel: als U
binnen een programma zit, dat gelden de regels, die door dat
programma gesteld worden aan het gebruik van de terminal. In het
algemeen wijken deze niet af van de normale regels, maar
bijvoorbeeld bij het gebruik van ons tekstverwerkingsprogramma,
HUSE is de gehele terminalbesturing in handen van dit programma.
-Als U Uw terminal aanzet en hij reageert helemaal niet dan heeft
U waarschijnlijk geen kontakt met het computersysteem, het
computersysteem is niet in de lucht, of Uw terminal staat LOCAL.
Kijk in dat geval even of Uw snoer met de 25 polige stekker niet
uit de muur gevallen is. Is dat in orde informeer dan bij iemand
anders of de computer wel werkt zoja neem dan kontakt op met een
specialist.
Geeft Uw terminal allerlei vreemde tekens dan klopt de
transmissiesnelheid tussen de computer en de terminal niet. In
vaktermen: de baudsate van Uw terminal is niet gelijk aan de op
Uw lijn ingestelde baudrate. Remedie: of Uw terminal op een
ander baudrate (laten) zetten, of de beheerders vragen om Uw lijn
voor
om te zetten. Gebruikelijk bij ons is 9600 baud
t - k c t v r r w r r k i n y s t e ~ m ~ ~en
û ~24QG
~
h i d vûûr de ovësige.
-Ga goed achter een terminal zitten.
Enkele tips:
-Ogen ongeveer horizontaal
-Niet met Uw rug naar een buitenraam, goed zitten t.o.v.
T.L.-buizen in verband met reflecties van het scherm. Uw
kamerverlichting liefst niet maximaal.
-Rug recht, handen vrijwel horizintaal, armen volledig vrij
geen hoge rugondersteuning.
-Soms geeft T.L.-licht hinderlijke interferentie's (bibbers
van het beeld), doe dan een gloeilamp aan.
Elke terminal heeft een knop om de intensiteit van het scherm te
regelen, zet hem zo Uw voorkeur is. Echter niet zo ver dat
horizontale strepen zichtbaar worden. Een videoterminal gebruikt
vrijwel geen energie, hij slijt ook nauwelijks als hij aanstaat.
Zet hem daarom niet af als U hem korte tijd niet gebruikt.
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HET MAKEN VAN VERBINDING MET HET SYSTEEM

Vaktermen:
Kontakt maken
Kontakt verbreken

: INLOGGEN

:UITLOGGEN

I

T.H.E. AFDELING WERKTUIGBOUW
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9. DE STRUCTUUR VAN DE GEGEVENSOPSLAG.

U als gebruiker hebt een eigen gebruikersomgeving op ons
computersysteem. U hebt van ons een WSERCODE gekregen en U heeft
daar zelf misschien een PASSWORD aan verbonden. Er is geen
misverstand mogelijk, alle gegevens die W opslaat op ons systeem
komen in die omgeving terecht.
Om er voor te zorgen dat het een en ander een beetje ordelijk
opgeslagen wordt heeft PRIME, zoals ieder ander merk dat ook doet,
een structuur bedacht die aan de opslag een bepaalde ordening
verbindt.
Prime heeft gekozen voor een hierarchische structuur. Dit
betekent dat alle substructuren op een en slechts een manier
verbonden zijn met de overkoepelende structuur.
We kunnen dit goed vergelijken met een boom. Een boom heeft een
stam. Aan die stam zitten hoofdtakken, waaraan weer minder grote
takken zitten. Uiteindelijk komem we via de twijgjes bij de
bladeren.
Nu naar de computer:
Een hoeveelheid informatie is opgeslagen in een FILE. Een file
heeft een naam, een grootte en een bepaalde structuur. Die file
is te vergelijken met het blad van een boom. Merk op dat aan een
blad
nooit een tak groeit; aan een file zit nooit een
substructuur. Gaan we nu de boom eens van de andere kant
bekijken :
De stam van onze boom noemen we UFD, hetgeen staat voor USER
FILEDIRECTORY. Deze UFD heeft een naam, dat is de naam waaronder
U in moet loggen. Aan die stam zitten takken, wij noemen dat
SUB-ufd's, zij hebben dezelfde eigenschappen als de UFD echter U
k u n t er' niet op inloggen en zij worden beneerst door de UFD.
Beheerst betekent in dit geval onderandere dat in de UFD staat of
U wel. in de sub-WFD mag komen enz.
Binnen een WFD mag U file's en sub-UFD's maken tot een vrijwel
onbeperkte diepte.
We zullen dit aan de hand van enige voorbeelden verduidelijken.
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Naamsevinq
UFD :

sub-UFD :

FILE:

TREE :

SUBTREE :

FILENAME :

PATHNAME :
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