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Samenvatting

SAMENVATTING
In de afdeling der Technische Natuurkunde wordt bij
vele
experimenten
gebruik
gemaakt
van
zelfstandige
computers, die werken met het programmeersysteem PEP.
Het
eerste
onderdeel
van mijn afstuderen bestond in het
schrijven van een multi-user PEP-versie voor een LSI 11/23
computer.
Deze multi-user PEP wordt nu gebruikt bij het
practicum van het vak Fysische
Informatica,
waardoor
meerdere gebruikers op een computer kunnen werken en zo
kosten bespaard worden. De essenties van multi-user PEP
worden in dit verslag kort beschreven en hebben vooral
betrekking op: de geheugenindeling, de interrupt routines en
de bescherming van de programmatuur van de gebruikers
onderling.
De PEP satellieten beschikken niet over een eigen
achtergrondgeheugen
en
zijn
daarom, via een RS 232
lijnverbinding, verbonden met een POP 11/23 computer.
Op
deze host-computer draait een fileserver (SLAVE), die het
fileverkeer
tussen
de
diverse
satellieten
en
de
randapparatuur van de host verzorgt. Het huidige netwerk
heeft met 22 aangesloten satellieten, de uiterste grenzen
bereikt. Om het netwerk te moderniseren heeft de groep FIV,
in samenwerking met Westvries. Systems B.V., het BudgetNet
Local Area Nètwork ontwikkeld, met een snelheid van 2,5
MBaud. Mijn tweede opdracht was de oude fileserver SLAVE
aan te passen, zodat ook PEP satellieten die aan gesloten
ZlJn
op
BudgetNet
gebruik
kunnen
maken
van
het
achtergrondgeheugen van de host.
In dit verslag wordt
aandacht
besteed
aan:
lokale
computernetwerken,
de
fileserver SLAVE, het BudgetNet LAN en de nieuwe fileserver
BSLAVE. Tenslotte worden enkele suggesties gegeven ter
verbetering van de fileserver BSLAVE, mede gebaseerd op een
half jaar praktijkervaring.
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Bij het vak Fysische Informatica hoort een practicum,
waarin de studenten practische ervaring kunnen opdoen met
het programmeren van een computer. Het practicum beschikt
over een LSI 11/02 en een LSI 11/03 computer, waarop de
studenten met de programmeertaal PEP kunnen werken. Hieraan
is eind '83 een LSI 11/23 computer toegevoegd.
Deze
computer beschikt over de hardware om een multi-user versie
van PEP te maken. Hiermee kunnen vier groepen van studenten
"tegelijkertijd" werken, waarbij zij van elkaar
niets
bemerken en het lijkt alsof zij elk over een zelfstandige
computer beschikken.
Het ontwikkelen van deze multi-user PEP-versie is de
eerste
opdracht van mijn afstudeerwerk geweest.
Deze
opdracht heb ik samen met mijn collega afstudeerder Paul
Burm uitgevoerd.
Voor een uitvoerige beschrijving verwijs
ik naar zijn afstudeerverslag [Bur84]. Ik zal mij beperken
tot
een hoofdstuk waarin ik alleen de essenties van
multi-user PEP behandel en tot slot verbeteringen voorstel
zoals die in een later stadium naar voren kwamen.
1.2

BASISPRINCIPE MULTI-USER PEP

De LSI 11 computers werken met 16-bits adressen en
kunnen hierdoor slechts 64 KByte adresseren. De LSI 11/23
heeft echter 256 KByte geheugen. Om dit extra (of verre)
geheugen te kunnen gebruiken, wordt een 16-bits virtueel
adres vertaald in een 18-bits fysisch adres. Deze "mapping"
wordt uitgevoerd door de Memory Management Unit (MMU), zie
[MPH79] hoofdstuk 9.
Indien de MMU gebruikt wordt, kan de processor zich in
twee verschillende toestanden bevinden, namelijk de kernelmode en de user-mode. Het Processor Statuswoord (PS) bevat
in de bits 15-14 de huidige mode en de vorige mode in de
bits 13-12.
Hierbij geldt: 00 = kernel-mode en 11 =
user-mode.
In de kernel-mode mogen in de software alle
instructies, die de processor kent, gebruikt worden. In de
user-mode
zijn instructies verboden die een operating
systeem in de war kunnen sturen zoals bv.: HALT, RESET en de
prioriteit in het PS veranderen.
Voor het begrip van de MMU moet men het 64 KByte
virtueel geheugen verdeeld denken in acht pagina's van elk 8
KByte. De MMU gebruikt voor het bepalen van het fysische
adres, Page Address Registers en Page Discriptor Registers.
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Bij iedere pagina hoort zo'n PAR/PDR paar.
De MMU heeft
twee sets van acht PAR/PDR paren, een voor elke mode. Het
converteren van een adres werkt dan als volgt: de bits 13
t/m 15 van het virtuele adres geeft het paginanummer aan
waarnaar gerefereerd wordt.
De PAR legt het fysische
basisadres van de pagina vast.
Bit 0 t/m 12 van het
virtuele adres vormen de offset in de betreffende pagina.
In figuur 1.1 is de werking van de MMU aangegeven.
Virtueel adres:
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De constructie van een fysisch adres door de MMU.

Voor de LSI zijn alleen de twee extra bits 17 en 16 van het
fysische adres van belang. De basisadressen van de pagina's
die worden aangegeven door de inhoud van de bijbehorende
PAR, zijn beperkt tot adressen die een veelvoud van 100
(octaal) zijn.
Het
Page
Descriptor
Register
bevat
informatie over het gebruik van de pagina, zoals de lengte
van de pagina en het toegangsrecht (geen toegang, Read Only,
Read/Write).
Met behulp van de MMU is het mogelijk een aantal
gebruikers een stuk geheugen te geven, dat zij zelf kunnen
gebruiken. De gebruikers werken allen in de user-mode.
Door nu in de kernel bv. per interrupt van de aanwezige
klok-interface, de diverse gebruikers cyclisch een beurt te
geven,
is
een time-sharing systeem te implementeren.
Hierdoor kan op een computer i.p.v. een gebruiker die in
PEP werkt (single-user PEP-versie), meerdere gebruikers
"tegelijkertijd" in PEP werken (multi-user PEP).
Deze
gebruikers weten niets van elkaar en zijn ook tegen elkaar
beschermd. De geheugenafbeelding van de kernel is hetzelfde
als de situatie zonder MMU.
PEP bestaat uit ca. 3,5
pagina's code, van elk 8 KByte. Om elke gebruiker zoveel
mogelijk geheugen te geven, is het nodig een aantal van die
PEP pagina's voor de gebruikers gemeenschappelijk te maken.
Dit kan alleen als de gedeelde pagina's Read Only zijn. De
eerste drie pagina's van PEP zijn daarom Read Only gemaakt.
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De laatste halve pagina wordt daarom voor elke gebruiker in
zijn eigen geheugen gecopieerd, waar de pagina's Read/Write
zijn.
Er is gekozen voor een multi-user PEP met
vier
gebruikers.
Dit aantal is gekozen i.v.m. met het aantal
lijn-interfaces die voor de terminals beschikbaar zijn en de
behoefte van het practicum. Meer gebruikers is in principe
mogelijk,
maar
dit
gaat
dan
ten
koste
van
de
verwerkingssnelheid en het beschikbare geheugen. Elk van de
vier gebruikers kan over een geheugen van
64
KByte
beschikken.
Bij het gebruik van de EDASS1-monitor, die in
het practicum veel gebruikt wordt, is nog een
vrije
geheugenruimte van ca.
28 KByte.
Voor de uiteindelijk
toegepaste geheugenverdeling zie figuur 1.2.
Kernel-ruimte
KO
K1
K2
K3
K4
K5
K6

(R/W)
(R/W)
(R/W)
(R/W)
(R/W)
(R/W)
(R/W)

User-ruimte

0.-------.
PEP
common

I

~~~:~~-,
progr.

64

vrij

96

------

PEP 3 (R/W) User 1
User 1 pagina 4
User 1 pagina 5
User 1 pagina 6
User 1 pagina 7

128
user1
156

-------

PEP 3 (R/W) User 2
User 2 pagina 4
etc.

user2

.
K7 IQ-page
Fig. 1.2

PEP 0 (RO)
PEP 1 (RO)
PEP 2 (RO)

.

!-~~=~~-!

256'-------'
Geheugenverdeling in multi-user PEP.

Er is besloten de gebruikers niet de toegang tot de IQ-page
te geven.
Het is anders mogelijk dat een gebruiker dan de
PAR en PDR's kan veranderen, aan de terminal interface van
een andere gebruiker zit etc.
Doordat de gebruikers in
user-mode werken en niet beschikken over de IQ-page is het
mogelijk een multi-user systeem te maken, waarin de kernel
software beschermd is tegen de gebruikers en de gebruikers
ook tegen elkaar beschermd zijn.

Multi-user PEP
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VERANDERINGEN IN MULTI-USER PEP

De kernel heeft in tegenstelling tot de gebruikers, de
controle en overzicht over de gebruikers. Om deze reden
wordt
het
gemeenschappelijk
gebruik
van
bepaalde
voorzieningen in de kernel-ruimte geregeld.
Doordat de
gebruikers (uit veiligheidsoverwegingen) niet beschikken
over de IQ-page, moeten adresseringen in de IQ-page in de
kernel-ruimte afgehandeld worden.
Vanwege de verschillen
tussen user- en kernel-ruimte dienen ook de interrupts in de
kernel afgehandeld te worden.

PEP bestaat uit verschillende files met assemblercode
die samengevoegd zijn tot bibliotheken. De belangrijkste
hiervan zijn: PEPLIB (met de interpreter) en M11LIB (met het
operating systeem). In multi-user PEP is hieraan de nieuwe
bibliotheek MULIB (Multi User Library) toegevoegd, die de
nieuwe kernel-software bevat. MULIB bestaat uit de volgende
files:
-

MUINI:
MUTIR:
MUDC:
MUTT:
MUCLK:

Initialisatie van het multi-user gedeelte.
Trap and interrupt handler.
Datacommunicatie (met het achtergrond geheugen).
Teletype handler.
Clock handler.

In de volgende subparagrafen zullen hiervan de belangrijkste
aspecten besproken worden.
1.3.1

INITIALISATIE

MUINI zorgt voor de initialisatie van multi-user PEP.
Dit houdt ondermeer in dat de PAR's en PDR's worden
ingesteld volgens de verdeling van figuur 1.2.
Hierna
worden de MMU en de klok-interface geïnitialiseerd. Ook
worden de interrupt vectoren en traps ( 4, 10 en 250)
geinitialiseerd.
Tenslotte
worden
de
resterende
initialisaties uitgevoerd voor elk van de vier gebruikers en
de laatste PEP pagina naar de gebruikers gecopieerd.
1.3.2

TRAP AND INTERRUPT HANDLER

MUTIR zorgt voor het afhandelen van de optredende trap
en interrupts.
Wil een gebruiker dat de kernel een actie
voor hem onderneemt, dan gebeurt het omschakelen van de
user- naar de kernel-ruimte altijd via de IQ-trap (= IOT
instuetie uitvoeren). In register RO dient het volgnummer
De werking van zo'n
van de gewenste actie te staan.
lOT-routine is schematisch voorgesteld in figuur
1.3.
Enkele mogelijke acties, die via een lOT-routine uitgevoerd

Multi-user PEP
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worden zijn bv.: het lezen van een karakter van het
toetsenbord en het aanvragen van een datatransport. In de
volgende
subparagrafen
worden
meer
voorbeelden
van
dergelijke lOT-routines gegeven.
User-ruimte

Kernel-ruimte

mov lln, rO
IOT
-----+--- >io t r:

<----+--.

II
I

Fig. 1.3

call @iotopr(rO)-----> procn:
rti

<------.
I
'---------

return

Werking van de IOT-trap voor het uitvoeren
van routine nummer n (lOT-routine n).

Het is mogelijk dat de routines in de kernel-ruimte,
informatie uit de user-ruimte nodig hebben of informatie
naar
de
user-ruimte
moeten
retourneren.
Voor
de
communicatie kunnen drie methoden gebruikt worden:
1. Informatie via de registers doorgeven.
2. Informatie
kan
worden
getransporteerd
door
de
instructies "mtpd" en "mfpd" (move to/from previous
data-space).
3. Voor het transporteren van vele woorden, wordt gebruik
gemaakt van kernel pagina 1 de zgn. "copypage". Aan
de hand van het virtueele user-adres wordt de inhoud
van PAR 1 zodanig aangepast dat de copypage als een
soort venster over het fysische adres gelegd wordt.
Hierdoor kan een grote buffer snel gecopieerd worden.
1.3.3

DATACOMMUNICATIE

Evenals de andere PEP satellieten, beschikt de LSI
11/23 niet over een eigen achtergrondgeheugen. De computer
is daarom via een RS 232 lijnverbinding met een snelheid van
9600 baud, verbonden met een POP 11/23 computer. Op deze
host-computer draait een fileserver (SLAVE),
dat
het
fileverkeer
tussen
de
diverse
satellieten
en
de
randapparatuur van de host verzorgt.
Het netwerk wordt
vooral
gebruikt om PEP programma's op de magnetische
schijven van de host te bewaren (meer hierover in het tweede
gedeelte van mijn afstudeerverslag).

Multi-user PEP
Veranderingen in multi-user PEP
Het verzenden van een
PEP-versie actief gedaan
in de interface plaatst en
vorige verzonden is. In
de volgende problemen op:
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bericht kan in een single-user
worden, waarbij PEP zelf een byte
met het volgende wacht tot het
multi-user PEP treden bij de lijn

1. De gebruikers beschikken niet over de IQ-page, zodat
zij de lijn interface niet kunnen adresseren.
2. Door de omschakeling van de verschillende gebruikers,
kan het gebeuren dat SLAVE te lang moet wachten op een
bericht.
3. De gebruikers weten niets van elkaar, terwijl slechts
een gebruiker tegelijk over de lijn kan beschikken.
4. Er zijn per lijn vier kanalen beschikbaar, die onder de
gebruikers verdeeld moeten worden.
Om deze redenen wordt in multi-user PEP gewerkt met geheel
andere zend en ontvangst interrupt routines voor de lijn dan
bij de single-user PEP-versies. De fileroutines die in PEP
gebruikt kunnen worden, worden door lOT-routines in de
kernel-ruimte afgehandeld.

1.3.4

TELETYPE HANDLER

In single-user PEP worden, evenals bij de lijn, de
bytes actief naar het beeldscherm gestuurd.
Ingetypte
karakters op het toetsenbord worden gelezen uit een buffer,
die op interrupt basis door de keyboard interrupt routine
gevuld wordt. In multi-user PEP treedt hetzelfde probleem
op als bij de lijn: de gebruiker beschikt niet over de
IQ-page. Een ander probleem ontstaat door het feit dat een
gebruiker regelmatig processortijd aan de anderen moet
afstaan. Dit heeft tot gevolg dat bij het actief versturen
van de bytes, het schrijven naar het beeldscherm langzaam en
discontinu verloopt.
In multi-user PEP wordt daarom zowel het lezen van als
het schrijven naar de terminal afgehandeld door interrupt
routines. M.b.v. een lOT-routine worden de bytes die naar
de terminal geschreven moeten worden, in een buffer in de
kernel gezet, die op interrupt basis continu geleegd wordt.
Evenzo kan met een andere lOT-routine een byte uit een
buffer in de kernel gehaald worden, die door de keyboard
interrupt routine gevuld wordt.
Deze interrupt routine
controleert of het ingetypte karakter een voor PEP geldig
controle karakter is.
De interrupt routine dient op de
controle karakters direct de juiste actie te ondernemen. De
gebruikte controle karakters zijn oa.: AS (control-S) en AQ
om de uitvoer naar het beeldscherm tijdelijk te kunnen
onderbreken en AC om het lopende PEP programma af te breken.

Multi-user PEP
Veranderingen in multi-user PEP
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CLOCK HANDLER

De LSI 11/23 beschikt over een klok-interface, die elke
20 ms (50 Hz) een interrupt genereert. De bijbehorende
interrupt routine vervult drie functies:
1. Ophogen van de systeemtijd met 20 (systeemtijd in ms).
2. Controleren of de wachttijd van wachtende gebruikers
verstreken is.
3. Volgende gebruiker in de rij bepalen en starten.
Bij het binnenkomen van de klok interrupt routine,
worden die zaken gered die voor een proces nodig zijn en
door de volgende gebruiker veranderd kunnen worden, de zgn.
"context" van een proces. Deze omvat o.a. de registers en
de inhoud van de PAR van de copypage.
Het processor
statuswoord (PS) en de program counter (PC) ZlJn al door het
interrupt mechanisme van de processor gered.
De volgende taak is
gebruikers met 20 (ms)
verstreken dan wordt de
opgeheven en vooraan in de
gezet.

de wachttijd van de wachtende
te verlagen.
Is de wachttijd
wachtstatus van deze gebruiker
rij van niet wachtende gebruikers

De dispatcher vervult de derde functie en start de
volgende (niet wachtende) gebruiker. Hiertoe worden user
PAR's ingevuld met de juiste PAR waarden voor de nieuwe
gebruiker
en
de
context van de gebruiker hersteld.
Tenslotte wordt de instructie RTI uitgevoerd, waardoor de
gebruiker
weer verder gaat waar deze de vorige keer
onderbroken werd.
1.4

VERBETERINGEN AAN MULTI-USER PEP

Het multi-user PEP systeem heeft geleid tot een voor
het practicum bruikbaar systeem.
De computer wordt door
drie groepjes van studenten voornamelijk gebruikt
als
computer om PEP-programma's mee te maken en te draaien. Ook
worden op deze computer veel assembler-programma's gemaakt.
Deze programma's moeten wel getest worden op een computer
met een single-user PEP-versie, indien ze gebruik maken van
de IQ-page.
Ik zal tot slot puntsgewijs enkele mogelijke
verbeteringen van het systeem bespreken.
Deze suggesties
zijn mede gebaseerd op een half jaar ervaring met het
systeem op het practicum FTI.
1. De gebruikers maken gebruik van een systeemtijd, die
alleen door gebruiker 1 kan worden veranderd. Er vindt
geen controle plaats op overschrijding van de 24:00
grens.
Het is mogelijk een systeemtijd aan te houden,
die door niemand veranderd kan worden.
Vraagt een
gebruiker om de tijd, dan wordt eerst de systeemtijd uit

Multi-user PEP
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de kernel-ruimte opgehaald. Bij deze tijd wordt dan een
gebruikerafhankelijke tijd opgeteld. Bij overgang over
de 24:00 uur wordt de user gebruikerafhankelijke tijd met
24:00 verlaagd.
Hierdoor is het mogeliJK dat elke
gebruiker een "eigen" 24-uren tijd heeft.
2. Het toekennen van de IQ-page aan de gebruikers, maakt
veel Iü-traps naar de kernel overbodig.
Wel wordt
hierbij een beroep gedaan op de collegialiteit van de
studenten en kost het de gebruikers echter ook 8 KByte
vrije geheugenruimte.
3. Er is voor de LSI 11/23 nu een Floating Point Chip (FPC)
aangeschaft, de KEF11-A ROM (zie [MPH80] hoofdstuk 9).
De software van multi-user PEP maakt hier geen gebruik
van.
Voor het gebruiken van de FPC dienen (tenminste)
vier nieuwe lOT-routines gemaakt te worden voor de vier
basisbewerkingen.
Ook dient de interrupt van de FPC
(vectoradres 244) in de kernel te worden opgevangen, die
gegenereerd wordt bij een foutconditie.
Tijdens een
floating point berekening mag de FPC niet door een andere
gebruiker onderbroken worden, omdat dan de FPC registers
door de andere gebruiker veranderd kunnen worden en deze
FPC registers niet tot de context van een proces behoren.
Het voordeel van de FPC is dat de berekeningen veel
sneller zullen gaan en dat er meer ruimte vrijkomt voor
de diverse gebruikers.
4. Het is mogelijk de interrupt routines direct toegang te
geven tot de buffers in de user-ruimte. Hiermee kunnen
veel Iü-traps naar de kernel bespaard worden om bytes te
lezen van of te schrijven naar de terminal. Bij het
gebruik van de lijnverbinding, hoeft alleen maar de
toegang tot de lijn in de kernel geregeld te worden. Het
copieeren van de buffer van 512 bytes van de user- naar
de kernel-ruimte of omgekeerd kan hierdoor vervallen,
evenals de hiervoor benodigde copypage. Bij de gevolgde
methode
kan
de ontvangst interrupt routine in de
kernel-ruimte, voor het vullen van een buffer in de
user-ruimte, de volgende vorm hebben:
recint: mov
@#par1,-(sp)
; bewaar par1
mov
parval,@#par1
; pagina 1 wijst naar user
movb
@#recbuf,@pointr ; zet byte in userbuffer
mov
{sp)+,@#par1
herstel par1
inc
pointr
adres voor volgend byte
dec
count
tel 1 byte
bne
1$
meer bytes
clr
@#recsta
; nee: disable interrupt
< activeer bezitter van lijn)
1$:
rti
; keer terug
parval: .word
pointr: .word
count: .word

0
0
0

basisadres van userbuffer
offset in userbuffer
aantal te ontvangen bytes
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De methode maakt gebruik van een vr1Je pagina (= pagina
waar de routine zelf niet staat). Door nu de PAR van die
pagina te bewaren en in te vullen met een van te voren
bepaalde waarde, is een tijdelijk venster gemaakt naar de
userbuffer. De pointer is zodanig berekend dat het
resulterende fysische adres in de userbuffer wijst. De
gevolgde methode wordt ook gebruikt
bij
interrupt
routines in de RT11XM-monitor (eXtended Memory), zie
[ SSM80] 7. 9. 7.
5. De seriele lijn wordt zwaar
belast
doordat
vier
gebruikers met deze ene lijn moeten werken. Door de lage
baud rate van 9600
baud,
treden
relatief
lange
wachttijden op. Een wezenlijke verbetering hiervoor zal
de snelle lijnverbinding BudgetNet zijn (zie het tweede
gedeelte van het verslag). De voordelen van BudgetNet
zijn:
- Hoge snelheid van 2,5 MBaud.
Werkt op DMA basis, dus weing interrupt belasting.
De DMA werkt met 18-bits adressen en kan direct het
verre geheugen adresseren ( bv. in een userbuffer)
Bootstrap op de kaart aanwezig, die nu node gemist
wordt.
6. Zaken die in de kernel voor een gebruiker afgehandeld
worden, dienen niet door een andere gebruiker onderbroken
te worden. Dit houdt in dat in de kernel zo weinig
mogelijk afgehandeld dient te worden en de routines zo
kort mogelijk dienen te zijn. Een CRC-berekening van 512
bytes van een bericht voor de host-computer dient bv. in
de user-ruimte te gebeuren.
Ook is het beter dat de interrupts met dezelfde
processor prioriteit afgehandeld worden als de hardware
prioriteit van de interface. Om dit mogelijk te maken is
het nodig dat na na elke interrupt of trap, naar de
dispatchergesprongen wordt [Lis75]. Een klok-interrupt
(met de hoogste interrupt prioriteit), verhoogt een
teller, die het aantal
gepasseerde
klok-interrupts
aangeeft (clock ticks) en gaat daarna verder in de
dispatcher. De dispatcher kijkt op de stack naar de mode
waarnaar teruggekeerd wordt. Is dit de kernel-mode dan
wordt direct teruggekeerd.
Bij user-mode wordt een
eventueel aantal "klok tikken" verwerkt. De dispatcher
en de klok-interrupt routine kan er schematisch als volgt
uitzien:

Multi-user PEP
Verbeteringen aan multi-user PEP
clkint: inc
dispa t: bit
beq
mtps
tst
beq
5$:

10$:
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Verhoog "klok tikken"
Vorige mode kernel-mode
Ja, ga verder in kernel
Nee, lage prioriteit
Klok interrupt geweest
Nee, keer terug naar
; onderbroken gebruiker.
< bewaar context huidige gebruiker>
< werk administratie bij)
dec
ticks
; Meer klok interrupts
bne
5$
; Ja
< start volgende gebruiker in de rij)
rti
ticks
11140000,2(sp)
10$
IlO
ticks
10$

De voordelen van deze opzet zijn:
- Een gebruiker mag de !OT-routine afmaken.
- Interrupts met een hogere prioriteit kunnen die met
een lagere prioriteit onderbreken.
- Er wordt geen lijn- of klok-interrupt gemist.
- Het bijhouden van de administratie kan en mag nu ook
lang duren.
De gevolgde methode lijkt ook sterk op die in de RT11FB
en RTllXM monitor gebruikt worden, [SSM80] 6.2 en 6.5.
7. Een aantal verschillen tussen de single-user PEP-versies
en multi-user PEP Z1Jn o.a.
dat een gebruiker geen
parallelle taken kan starten en geen extra terminal kan
declareren, die bv.
als printer gebruikt kan worden.
Voor normaal gebruik door studenten, zijn dit echter geen
serieuze beperkingen. De reden voor deze beperkingen is
dat multi-user PEP bewust eenvoudig gehouden is.
Zo
wordt de verdeling van de terminals bij het initialiseren
vastgelegd. De voorgaande punten 4 en 6 zijn inleidende
vingeroefeningen tot een veel omvattender taak: het
schrijven van een MULTill [Ver77], die geschikt is om te
werken in het verre geheugen. MULTill is het eperating
systeem waaronder PEP zelf werkt. Door deze verandering
krijgen we een soort XM monitor voor PEP, waarin wel
dynamisch parallelle taken en terminals gedeclareerd
kunnen worden.
Het probleem dat bij zo'n MULTI11 zal optreden is
het verschil tussen de virtueele en de fysische adressen.
Een pointer naar bv. een processtructuur kan dan bestaan
uit twee woorden: een voor de waarde van de PAR en een
voor de offset in de gebruikte pagina.
Ook zal moeten
worden uitgezocht wat wel en wat niet tot de kernel moet
behoren.
Het voordeel van zo'n "echte"
multi-user
PEP-versie
is dat deze over dezelfde mogelijkheden
beschikt als de normale PEP-versies en waarbij meerdere
gebruikers op een machine werken die ook tegen elkaar
beschermd zijn.
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Gezien de enorme taak van de laatste suggestie, vraag ik me
af of dit de moeite loont. Een aantrekkelijk alternatief is
nl. het gebruik van de M68000-processor met 256 KByte
geheugen.
Met de M68000 kan eenvoudig DUO gebruikt worden.
DUO is een programma, dat een extra taak in PEP declareert.
Deze taak declareert een eigen terminal en roept de PEP
interpreter aan. Hierdoor heeft men dan op een computer
twee PEP interpreters gecreeerd. De gebruikers zijn echter
(zeker in machinetaal) niet tegen elkaar beschermd.
De
geheugenruimte wordt hierbij wel gehalveerd per gebruiker,
maar dit zal geen problemen opleveren daar deze groot genoeg
is en desnoods met extra geheugenkaarten van 256 KByte
uitgebreid kan worden.
Een betere taak lijkt mij dan ook PEP op de M68000 zo
te schrijven dat hierbij verschillende gebruikers op kunnen
en
die
tegen
elkaar
beschermd
zijn.
De
werken
M68000-processor
beschikt over een supervisor- en een
user-mode, te vergelijken met de mode's van de 11/23.
De
M68000 beschikt op de processorkaart over een relocatie
register. Deze interface is wat eenvoudiger van opzet als
de MMU van de 11/23, maar biedt voldoende mogelijkheden om
de gebruikers in user-mode tegen elkaar te beschermen.
Een
verder voordeel voor het practicum vind ik persoonlijk de
monitor van de M68000. Op een zelfstandige M68000-computer
kunnen met deze monitor zelfgemaakte machinetaal-programma's
op een gemakkelijke wijze op correctheid gecontroleerd
worden.
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Een omschrijving van een computernetwerk zou kunnen
zijn:
een
stelsel
zelfstandige
informatieverwerkende
eenheden, die gekoppeld zijn door communicatie-verbindingen.
Via
deze
verbindingen kunnen de eenheden interacties
uitvoeren volgens precieze voorschriften, ten behoeve van
een of meerdere specifieke doelen.
Dat de eenheden zelfstandig zijn, houdt in dat deze
zonder
tussenkomst
van
andere eenheden een of meer
informatieverwerkende taken kunnen uitvoeren. Dit houdt in
dat de eenheid meestal is uitgerust met een (micro-)
computer. De 'precieze voorschriften' worden protocollen
genoemd.
De definities van deze protocollen dienen zoveel
mogelijk onafhankelijk te zijn van de toepassing en de
samenstelling van het netwerk.
In een netwerk zijn de
computers meestal van een verschillend fabrikaat en de
protocollen moeten onafhankelijk zijn van de wijze waarin ze
in de verschillende computers zijn geimplementeerd.
Bij computernetwerken onderscheidt men vaak:
- Long haul networks of Wide Area Networks (WAN's).
- Short haul networks of Local Area Networks (LAN's).
In figuur 2.1 zijn typische afstanden gegeven waarvoor
beide typen van netwerken gebruikt worden.
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Fig. 2.1

Typische afstanden voor netwerken.

De eveneens in figuur 2.1 aangegeven computer IO-bus is niet
bedoeld
voor
netwerken, maar voor het verbinden van
samenstellende componenten van een computersysteem.
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Wide Area Networks

De lange afstand datacommunicatie netwerken worden
overwegend gebruikt voor afstanden van enkele honderden
meters tot enkele duizenden kilometers. Voor deze netwerken
wordt
bijna
altijd gebruik gemaakt van het openbare
telefoonnet. Dit is begrijpelijk gezien de beschikbaarheid
van dit medium en wereldomvattende telefoonnetten.
De meeste telefoonkanalen (zie fig. 2.3) zijn analoge
kanalen waar slechts een beperkte bandbreedte beschikbaar
is. M.b.v.
een modem (samentrekking van MOdulator en
DEModulator) worden computergegevens over een telefoonkanaal
gezonden:
- aan de zendkant wordt de digitale bitstroom omgezet in
een analoog signaal door een draaggolf overeenkomstig
de bitstroom te moduleren;
- aan de ontvangende kant wordt het analoge signaal weer
omgezet in een digitale bitstroom door demodulatie van
het gemoduleerde signaal. (zie fig. 2.2).
COMPUTER

TELEPHONE
NETWORK

DIGITAL
SIGNALS

Fig. 2.2

ANALOG
SIGNALS

COMPUTER

ANALOG

Communicatie via het telefoonnet.

De snelheden zijn praktisch beperkt tot 2400 bits/s voor
publieke lijnen en 9600 bits/s (max. tienduizenden) voor
gehuurde telefoonlijnen speciaal voor data-overdracht. Door
de lage snelheid worden de modems meestal gebruikt voor de
verbinding tussen een terminal en een (veraf opgestelde)
computer.

2.1.2

Local Area Networks

Een LAN verbindt in tegenstelling tot een WAN, locaal
een groot aantal autonome systemen.
Locaal wil zeggen
hooguit l-3 kilometer. Een LAN ligt daarom in een of enkele
gebouwen.
Het netwerk wordt meestal door een organisatie
beheerd en gebruikt. Een modern LAN kenmerkt zich verder
door het gebruik van een eigen communicatie medium met een
grote capaciteit. Onder capaciteit van een medium wordt
verstaan: de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid via
het medium getransporteerd kan worden. Voor de capaciteit
wordt vaak de term bandbreedte gebruikt. In figuur 2.3 zijn
de bandbreedten van enkele LAN-media weergegeven.
Het openbare telefoonnet heeft verreweg
bandbreedte
en
is
daarom
ongeschikt

de kleinste
voor
snel
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data-transport. Ook 2 draads verbindingen worden door de
vrij kleine bandbreedte en grote storingsgevoeligheid niet
vaak gebruikt voor een LAN.
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Fig. 2.3

Bandbreedten van enkele LAN-media.

Glasvezel (fiber) biedt de grootste bandbreedte van
alle media en heeft de grootste capaciteit. Er worden geen
electrische stromen getransporteerd, maar lichtpulsen die
door de glasfiber geleid worden. Hierdoor is dit medium
bijzonder geschikt voor explosie gevaarlijke ruimten. Omdat
licht
ongevoelig
is
voor electrische en magnetische
storingen, is de betrouwbaarheid erg groot.
De verdere
voordelen
van
glasfibers
zijn: volledige galvanische
scheiding, klein, buigzaam en licht van gewicht. Nadeel is
vooralsnog de hoge prijs.
In de toekomst is echter te
verwachten dat glasvlezels goedkoper worden dan kabels
waarin koper verwerkt is. Een voorbeeld van een netwerk dat
met glasvezels werkt is FIBERNET, met een bandbreedte van
150 Mbits/s.
Het meest gebruikte medium voor de LAN's is, gelet op
de kosten en de mogelijkheden, de coax-kabel. Het voordeel
is dat het een bekende en eenvoudige technologie is.
Er
zijn twee verschillende methoden om met coax-kabels te
werken:
- Basisband (baseband).
Hierin wordt de gehele bandbreedte (tot ca.
10 MHz)
van de coax gebruikt door een station dat uitzendt.
Deze coax is niet duur en eenvoudig aan te leggen.
Voorbelden van een dergelijk netwerk zijn EtherNet en
het door ons gebruikte BudgetNet.
Breedband (broadband).
Bij breedband wordt een signaal gemoduleerd op een
draaggolf van hoge frequentie.
Hierdoor wordt de
beschikbare bandbreedte van het medium verdeeld in
diverse banden (kanalen), die onafhankelijk van elkaar
gebruikt kunnen worden.
Breedbandnetwerken
kunnen
naast
datacommunicatie
ook in andere vormen van
communicatie voorzien zoals beeld en geluid.
Ook
kunnen
er
banden
z~Jn
met
zeer verschillende
bandbreedte (voor bv.
terminals
en
snel
file
transport)
en
banden
waarin
verschillende
access-technieken
(zie
2.5)
gebruikt
worden.
Voorbeelden van een dergelijk netwerk zijn LocalNet
(THENET) en het WangNet.
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VOORDELEN VAN EEN COMPUTERNETWERK

De voordelen van een computer
trefwoorden te karakteriseren:

netwerk

zijn

met

vijf

- Data-koppeling
Met data-koppeling wordt bedoeld dat de aangesloten
stations
gebruik
kunnen
maken
van
de data op de
achtergrondgeheugens van andere aangesloten stations.
Ook
is het mogelijk dat de stations gebruik maken van een groot
centraal achtergrondgeheugen, wat kan leiden tot een grote
kostenbesparing.
Verder beschikken hierbij de gebruikers
over alle programma's en de laatste versies van deze
programma's.
- Belastingkoppeling
Door het gebruik van een netwerk wordt het mogelijk
piekbelastingen
binnen
het netwerk te verdelen.
Een
eenvoudig voorbeeld: is een printer in gebruik, dan moet de
volgende gebruiker wachten tot de printer weer vrij is.
Zijn er in het netwerk echter meerdere printers, dan kan de
volgende gebruiker direct gebruik maken van een andere vrije
printer.
- Functionele koppeling
Indien in een netwerk een speciaal station
(bv.
plotter) wordt opgenomen, dan komen de nieuwe functies
direct ten goede aan alle aangesloten gebruikers.
- Capaciteitskoppeling
Door de koppeling
van
computercapaciteit
kunnen
ingewikkelde
problemen
op meerdere computers verwerkt
worden. Hierdoor is een computer netwerk te zien als een
middenweg tussen een grote centrale computer (mainframe) en
vele decentrale alleenstaande systemen.
- Beschikbaarheidskoppeling
Valt door een storing een alleenstaande computer uit,
dan kan men hierop niet meer werken, ondanks de aanwezige
capaciteit elders.
Indien de computer via het netwerk
gekoppeld is, kan men zonder problemen met een van de andere
computers doorwerken.

Computernetwerken
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TOPOLOGIEEN VAN NETWERKEN

Onder de topologie van een netwerk wordt verstaan de
geografische structuur van de communicatie-verbindingen en
computers die het netwerk vormen. I.p.v. computers spreekt
men vaak over knooppunten of stations. De meest ideale
situatie is die waarin elke computer met elke andere is
verbonden.
Hiertegen spreken de kosten en de veranderingen
in het aantal aangesloten computers.
De optimalisatie
hierin geeft aanleiding tot specifieke topologieen. In deze
paragraaf zullen enkele topologieen
behandeld
worden,
evenals hun voor- en nadelen.
Fig. 2.4

Diverse topologieen voor netwerken.

- Punt-naar-punt

Fig. 2.4.a

De punt-naar-punt verbinding
is
de
eenvoudigste
topologie.
Het voordeel is dat iedere ontvanger slechts op
een enkele zender hoeft worden afgestemd. De punt-naar-punt
verbinding vormt de basis voor de maasvorm-, ster- en
ring-topologie.
- Maasvorm (mesh)
De maasvorm-topologie ontstaat meestal als computers
over een grote geografische afstand staan (bv. landelijk
net). De onregelmatigheid van de maasvorm betekent dat de
berichten
via
verschillende routes de bestemming kan
bereiken. Hierdoor ontstaan complexe protocollen voor de
route-bepaling.

2.4.b Maasvorm

2.4.c Ster-topologie

2.4.d Ring-topologie

- Ster
In de ster-topologie wordt een centrale computer via
punt-naar-punt verbindingen gekoppeld met iedere andere
computer. Meestal is hier een hierarchische (master
slave) relatie tussen de centrale computer (master) en de
andere computers (slaves). Deze structuur past bv. bij een
centrale
fileserver of een time-sharing systeem.
Het
voordeel is dat de structuur gemakkelijk uit te breiden is
en dat er nauwelijks storingen optreden bij het uitvallen
van een rand-station.
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Echter het uitvallen van de centrale computer betekent
bij de ster-topologie het uitvallen van het gehele netwerk.
Bij een groot netwerk is de centrale computer erg duur, door
de eisen aan de betrouwbaarheid. Als het normale patroon
van communicatie niet naar de centrale computer is, maar
tussen
de
aangesloten stations onderling, dan is de
afhankelijkheid van een centrale computer een nadeel.
- Ring
Bij de ring wordt geprobeerd een centraal knooppunt te
vermijden.
De ring kan worden opgevat als een regelmatige
maasvorm, waarin de data steeds in dezelfde richting stroomt
en dezelfde route volgt. In feite bestaat de ring uit een
aaneenschakeling van
punt-naar-punt
verbindingen.
De
complexiteit van de protocollen voor route-bepaling wordt
hierdoor sterk verminderd. De boodschap blijft net zolang
in de ring totdat een station (bron of bestemming) de
boodschap weer uit de ring wegneemt.
In de ring is het
hierdoor mogelijk dat elk station iedere boodschap ontvangt
(zgn. broadcast-toepassingen). Bij een ring-netwerk ZlJn
de interfaces actief. Nadelen van het ring-netwerk zijn:
- Gedeeltelijke of totale uitval van het netwerk bij het
uitvallen van een interface.
- Verborgenheid van een bericht evenredig met het aantal
aangesloten stations (berichten gaan door de interfaèe
van elk station).
- Lange
wachttijden
door
deze
verborgenheid
in
vergelijking met de ster- of bus-topologie, ondanks een
lage bezetting van het netwerk.

2.4.e Bus-topologie

2.4.f Multidrop

- Bus
Evenals de ring is de bus een mogelijkheid om een
centraal knooppunt te vermijden. De topologie lijkt op die
van een computerbus.
De bus bestaat uit een continu
communicatiemedium,
waaraan
op
verschillende plaatsen
stations zijn aangesloten, zonder dit medium te onderbreken.
Een bericht dat door een station op de bus wordt geplaatst,
plant zich in beide richtingen voort. De bus heeft hierdoor
een inherente braadcast eigenschap. Op de beide uiteinden
van de bus wordt het bericht door terminators automatisch
vernietigd. De voordelen van een bus t.o.v. een ring zijn:
- Geringere vertraging, doordat de berichten langs en
niet door een knooppunt gaan.
- Het automatisch en dus niet expliciet verwijderen van
de boodschappen in het netwerk.
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- Het uivallen van een station aan de bus
problemen voor het netwerk.
- Structuur zeer eenvoudig uitbreidbaar.
- Interfaces zijn passief.
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geen

Tot slot nog een tweetal afgeleide structuren van de
bus.
Indien de bus een vertakte structuur heeft, spreekt
men over een boomstructuur. De multidrop-structuur gebruikt
een bus om een logische ster-structuur op te bouwen. De
master communiceert hierbij afwisselend met een van de
slaves. De transmissie problematiek wordt hierdoor beperkt.

1

2.4.g Boomstructuur

2.4.h Head-end-topologie

- Head-end
De head-end-topologie is een structuur van twee bussen
die aan een zijde door de head-end (een versterker) zijn
doorverbonden. Een knooppunt is zowel verbonden met busl
(de zgn.
up-link) als met bus2 (de zgn. down-link). Een
bericht wordt door een knooppunt op busl geplaatst, plant
zich voort naar de versterker en wordt via bus2 versterkt
teruggekaatst, waar het door ieder knooppunt kan worden
gelezen.
Indien de versterker het bericht terugstuurt op
een hogere frequentie, is het niet nodig dat er twee bussen
gebruikt worden.
De twee verschillende kanalen kunnen dan
gemoduleerd worden op hetzelfde fysische medium (breedband).
De
technologie
berust
vaak
op
de technologie van
kabeltelevisie.
2.4

HET ISO OSI REFERENTIE MODEL

De architectuur van een netwerk definieert de functies
van het netwerk en zijn onderdelen evenals de organisatie
van het netwerk.
Het toonaangevende
model
voor
de
architectuur is het International Standard Organisation
(ISO) Reference Model voor de Open Systems Interconnection
(OSI), kortweg ISO OSI-RM of OSI-model [May82], [Abr84].
Met 'open' netwerken worden netwerken bedoeld waarop in
principe apparaten van verschillende fabrikanten kunnen
worden aangesloten, op voorwaarde dat deze apparaten aan de
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protocollen
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In
schematisch weergegeven.
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De verticale structuur in het model komt overeen met de
zelfstandige
stations
van
het
netwerk
(computer,
zelfstandige
terminals).
Netwerken
ZlJn
meestal
georganiseerd als een hierarchie van lagen (layers). Elke
laag voert een klein aantal samenhangende functies uit.
Hierdoor ontstaat een horizontale structuur door in ieder
verticaal element de diverse lagen aan te geven.
De
lagenstructuur is afgeleid van de lagen- (of schillen-)
structuur van eperating systems [Lis75].
Elke laag kan
gezien worden als een programma of proces (eventueel in
hardware) dat communiceert met het overeenkomstige proces in
het andere systeem.
In figuur 2.5 denken de lagen 1-3 dat zij communiceren
met de overeenkomstige laag van de IMP. IMP's (interface
message processor) zijn (mini-) computers die onderling via
een WAN verbonden zijn en dienen als knooppunt of schakelaar
voor de computers en terminals die van het WAN gebruik
willen maken. Een locaal netwerk beschikt niet over IMP's.
De lagen 4-7 denken dat zij direct communiceren met de
overeenkomstige lagen in het andere systeem. De regels die
de conversatie voor laag k regelen, worden het k layer
protocol genoemd.
In werkelijkheid wordt de data niet horizontaal, van
machine naar machine in een bepaalde laag, maar verticaal
doorgegeven, naar beneden in de zendende machine en naar
boven in de ontvangende machine. Alleen laag 1 zorgt voor
de werkelijke communicatie tussen de machines. Laag k van
de zendende machine ziet alleen als taak de data van laag
k+1 m.b.v. de service van de onderliggende laag door te
sturen.
Bij het versturen van een bericht wordt de
informatie van een bovenliggende laag (eventueel) voorzien
van een header en doorgestuurd naar de onderliggende laag.
De header en informatie zijn te zien als een enveloppe en
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een brief.
De brief wordt in een enveloppe gedaan met een
adres en eventuele functiecodes. Het geheel wordt daarna
doorgestuurd. Bij het ontvangende systeem worden de headers
van het bericht afgehaald en naar boven gestuurd. Ook hier
is voor een laag alleen zijn header met informatie van
belang, de rest is voor deze laag alleen data.
Ook weet
geen enkele laag iets van de header formats of protoeals af,
die de andere lagen gebruiken.
In figuur 2.6 is een voorbeeld te zien van
de
communicatie tussen de applicatie lagen van de machines A en
B. Een applicatie op machine A wil een bericht zenden naar
de applicatie in laag 7 van machine B en stuurt het bericht
naar de onderliggende laag: in dit geval z~Jn presentatie
laag. Het bericht wordt door de transport laag gesplitst in
twee deelberichten. De deelberichten worden voorzien van
headers H4, H3 en H2 door de lagen 4, 3 en 2, terwijl laag 2
het bericht voorziet van een tail T2
voor
controle
doeleinden.
Het bericht van laag 2 wordt als een stroom
bits getransporteerd door laag 1 en resulteert in het andere
systeem in het bericht op laag 7.
Laver

Tronsmitted

Received

~-------~!~~~~~~-------~

-r&i7 interfoce
Layer 6 protocol
Lht:,~:------~--------

8

~

5

~

-----

Gn

interfoce

M 5/6interloce

Layer 5 protocol

----------------·--·-------Laver 4 protocol

4

M2 - - - - - - - - - - · - - - - • H4

3

Laver 2
2

h h IH•l Ir, I IH, j H 1H•l Ir, j-P~o_:~~~'-H.:..'~.....:.L......;..L.-...J-;.J
M,

3

Souree machine

Fig. 2.6

M7

Oestinatfon m.::hine

Voorbeeld van informatiestroom.

De lagen, interfaces en protocollen in een netwerk
vormen de architectuur van het netwerk. Het voordeel van de
hierarchische structuur van de lagen is dat indien er
veranderingen in een laag hebben plaatsgevonden, dit alleen
uitwerkingen heeft op de betreffende laag en niet op andere
lagen.

Computernetwerken
Het ISO OSI referentie model

Page

23

De zeven verschillende lagen in het OSI-model zijn:
1. Fysieke laag
De functies van deze laag dienen om de logische
representatie van de informatie (de bits) om te zetten in
fysische signalen, zoals die door het medium kunnen worden
getransporteerd.
Deze
laag
omvat ook de technische
specificaties. Voorbelden van een dergelijk protocol zijn:
RS 232-C , RS 422 of RS 449.
2. Dataverbindingslaag
In deze laag zitten ondermeer drie functies:
- Routing- en schakelfuncties.
Hiermee wordt bedoeld of het binnengekomen bericht
doorgegeven moet worden naar laag 3, moet worden
doorgestuurd in een ring-netwerk of
moet
worden
genegeerd in een bus-netwerk.
- Fouten-detectie en correctie
- Accesa-techniek
Hiermee wordt bedoeld de regeling van de toegáng tot
het medium, wanneer er verschillende stations zijn
aangesloten, zie verder 2.5.
3. Netwerk laag
De netwerklaag regelt het schakelen van het netwerk en
de routebepaling van de informatie tussen de verschillende
netwerken. Het levert een zgn. Virtueel Circuit voor de 4e
laag, waardoor het lijkt alsof er een echte verbinding
tussen de twee eindgebruikers ligt. Ook zorgt deze laag dat
het
netwerk niet verstopt raakt door verzadiging van
knooppunten met data.
4. Transport laag
De transportlaag regelt het informatie-transport tussen
de eindgebruikers en is verantwoordelijk voor de correctheid
van de data.
De laag verbergt alle details van
de
communicatie voor gebruik door de zittings-laag en scheidt
de gebruikerslagen (5-7) van de netwerklagen (1-3).
5. Zittings-laag
De 'zittings'-laag zorgt ervoor dat de gebruikers, die
met elkaar willen communiceren, gebruik kunnen maken van de
faciliteiten van de transportlaag. Deze laag verzorgt ook
voor het totstand komen van de gewenste verbindingen.
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6. Presentatie laag

De presentatielaag zorgt voor de noodzakelijke (of
handige) transformaties en het converteren van formaten en
codes. De ene gebruiker is bv. gewend zich uit te drukken
in ASCII en een ander in EBCDIC.
Er zijn drie transformatie protocollen:
- Virtueel Terminal Protoco 1.
Dit protocol dient om een willekeurige te~inal te
kunnen
laten
communiceren
overeenkomstig
een
hypotetische te~inal, die zich op een standaardmanier
gedraagt.
- Virtueel File Protocol.
Dit protocol dient om willekeurige files overeenkomstig
een stelsel standaardregels te kunnen aanspreken. Voor
de gebruiker maakt het hierbij geen verschil of de file
op een andere computer aanwezig is of locaal.
- Job Transfer and Manipulation Protocol.
Dit protocol dient om een job op een willekeurige host
te kunnen verwerken en de status daarvan te kunnen
inspecteren en beinvloeden.

7. Applicatie laag
De applicatielaag staat rechtstreeks ten dienste van de
eindgebruiker, door deze de beschikking te geven over de
informatie die betrekking heeft op zijn toepassing.
Er is
weinig standarisatie op deze laag en zijn er alleen voor
specifieke
industrieen
als
banken
en
vliegtuigmaatschappijen.
Het verrichten van de taken van de
diverse manieren geregeld worden.
kan zijn:
Laag
Door

------1
2

3
4 en 5
6

2.5

diverse lagen kan op
Een mogelijke verdeling

Hardware
Speciale protocol chip
Device driver/handler
Operating system
Bibliotheek routines in gebruikersprogramma

ACCESS-TECHNIEKEN

In deze paragraaf zullen enkele access- (=toegangs-)
technieken
behandeld worden voor de meest voorkomende
netwerk topologieen: nl. de ring- en bus-topologie.
Onder
access-techniek wordt verstaan hoe de knooppunten de toegang
tot
een
gemeenschappelijk
medium
verkrijgen.
De
access-technieken behoren volgens het OSI-model tot de
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tweede laag: de dataverbindinglaag (zie 2.4).
Door de
huidige technologie is het mogelijk dat op een interface
kaart alle functies van de eerste twee lagen van het
OSI-model geïmplementeerd zijn.
Naast de hier te bespreken technieken waarbij de
toegang over alle knooppunten is verdeeld, is er ook een
centraal geregelde access-techniek mogelijk.
Hierbij is
sprake van een hierarchische relatie. Er is dan meestal een
station (de master) dat de toegang van de andere stations
(de slaves) regelt.
Deze techniek kan berusten op het
regelmatig ondervragen (polling) van ieder station of er een
bericht moet worden verstuurd. Bij een ring-netwerk spreken
we dan van een loop en bij een bus-netwerk van een
multi-drop.
Er
is
dan
sprake
van
een
logische
ster-structuur.
2.5.1

Ring-netwerken

Er zijn vier basistypen ring-netwerken, elk met hun
eigen access-techniek: token ring, contention ring, slotted
ring en register insertion ring.
De
protoeels
ZlJn
gebaseerd
op de logische volgorde van de aangesloten
stations, die ontstaat doordat het bericht de ring steeds in
dezelfde richting doorloopt.
Token ring
In dit type netwerk circuleert een speciaal bitpatroon
(het token) indien er geen enkel station aan het zenden is.
Indien een station wenst te gaan zenden, wacht het op het
token, verwijdert dit en kan dan gaan zenden. Na afloop van
het bericht moet het station het token weer herstellen. Een
interface in de ring is actief bezig en kan in twee modes
werken: 'listen' mode waarin de interface luistert naar
verkeer op de lijn en 'transmit' mode waarin de interface
een bericht verzendt.
- contention ring
Bij een token ring kunnen problemen ontstaan indien het
token verminkt wordt of verloren gaat. Om dit nadeel op te
heffen circuleert in de contention ring aleen een token als
er data in de ring circuleert. Als de ring vrij is kan een
station een bericht verzenden en plaatst aan het einde van
het bericht een token. Het token wordt verwijderd als het
bericht de ring rond is geweest. Circuleert er wel data,
dan wacht de interface op het token aan het einde van het
bericht. Het token wordt verwijderd en de interface zendt
direct achter het eerste bericht, zijn bericht met op het
eind een nieuw token.
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Slotted ring
In dit type ring-netwerk circuleren continu een aantal
zgn.
slots, bestaande uit voldoende bits om een bericht te
kunnen bevatten.
Deze slots Z~Jn te
zien
als
een
berichtencontainer en bevatten een bit dat aangeeft of het
slot een bericht bevat of niet.
Wil een interface een
bericht zenden, dan wacht deze op een leeg slot, plaatst het
bericht erin en markeert dat het slot een bericht bevat.
Als een interface ziet dat het bericht voor zijn station
bedoeld is, wordt de informatie naar het station doorgegeven
en het slot weer als leeg gemarkeerd. In de slotted ring
zijn meestal schuifregisters opgenomen, omdat het door de
lengte van de verbindingen niet mogelijk is een aantal bits
te laten circuleren. Een bekend voorbeeld van zo'n type
ring-netwerk is de Cambridge ring welke slots van 37 bits
gebruikt en werkt met 10 Mbits/s.
- Register insertion ring
Dit type ring-netwerk is een meer
gecompliceerde
variant van de slotted ring. Hierbij wordt voorkomen dat
een station de ring te veel monopoliseert.
De interface
heeft
twee
registers:
een
schuifregister
en
een
outputregister. Bij het versturen van een bericht, wordt
het bericht in het outputregister gezet.
Tussen twee
berichten in wordt de ring tijdelijk onderbroken en het
outputregister in de ring geplaatst.
Hierdoor gaat het
nieuwe bericht ook circuleren in de ring.
Helemaal decentraal zijn deze methoden niet: er is een
controle station nodig dat initieel en na het herstarten bij
een ernstige fout een nieuw token of nieuwe slots genereert.
2.5.2

Bus-netwerk

Terwijl bij de ring-netwerken door de richting van de
berichten een natuurlijke volgorde onstaat om berichten te
verzenden, is dit niet zo bij bus-netwerken.
De meest
gebruikte access-techniek voor bus-netwerken is CSMA/CD
(Carrier Sence Multiple Access Collision Detect).
Mutiple
Access betekent dat elke interface zonder tussenkomst van
een master, de toegang tot de bus kan krijgen.
Bij deze methode luistert de interface of er verkeer op
de bus is (carrier sence). Is dat niet het geval dan kan de
interface direct gaan zenden. Is er wel verkeer op de bus,
dan wacht de interface tot het zendende station klaar is en
gaat direct daarna zelf zenden.
Hierdoor wordt wachttijd
vermeden.
Door de vertragingstijd die optreedt tussen het
luisteren en het gaan zenden, is het mogelijk dat toch twee
stations tegelijk gaan zenden.
Hierdoor wordt de data
verminkt en spreekt men van een botsing (collision). Als er
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twee interfaces wachten tot een de derde interface klaar is
met zenden, zal er altijd een botsing optreden, omdat ze na
afloop beide direct beginnen met zenden.
De interfaces luisteren tijdens het zenden of er
behalve
hun
eigen
data
ook nog andere data wordt
uitgezonden.
Hierdoor kunnen alle betrokken interfaces
vaststellen dat er een botsing heeft plaatgevonden (collison
detect). Na een willekeurige wachttijd kunnen de interfaces
het nog eens opnieuw proberen. Bij druk verkeer op de bus
zullen herhaaldelijk botsingen optreden.
Om ervoor te
zorgen dat toch elke interface zijn bericht kan verzenden,
wordt de maximale
wachttijd
verdubbeld
(exponentieel
wacht-algoritme).
Het
nadeel van CSMA/CD is dat er
theoretisch geen limiet voor de wachttijd is, in de praktijk
is er wel een statistische uitspraak over te doen. Het
voordeel is dat het netwerk passief is, wat leidt tot een
grote bedrijfszekerheid.
Het grote voorbeeld voor een
dergelijk netwerk dat CSMA/CD gebruikt is EtherNet.
2.6

KERMIT

In de beschreven aspecten is de vorm van de berichten
nog niet aan de orde geweest.
Vele fabrikanten werken
hierbij volgens eigen afspraken bv.
Digital met DECNET.
Als voorbeeld van een veel gebruikt protocol wordt in deze
paragraaf KERMIT beschreven.
KERMIT [Cru84] is een file transfer protocol dat zo
ontworpen
is, dat vrijwel alle computers (micro's en
mainframes) ermee kunnen werken.
Het is ontwikkeld door
Columbia University te New York.
Op deze universiteit
ontstond de behoefte aan een algemeen bruikbaar protocol om
files te kunnen uitwisselen tussen de grote computers van
het rekencentrum en de vele kleine microcomputers van
studenten.
Op de THE bestaat ook de behoefte aan een
algemeen bruikbaar protocol nu de meeste computers via het
THENET met elkaar kunnen communiceren.
Voor het transporteren van een file worden
twee
simultaan werkende programma's gebruikt, een op de zendende
en een op de ontvangende computer,
die
met
elkaar
communiceren.
Het zendende programma verdeelt de data in
diverse stukken en voegt hierbij een kenmerk en controle
informatie. Een dergelijk pakket wordt dan via een terminal
lijnverbinding (RS 232-C) naar de ontvanger gestuurd.
De
ontvanger controleert het ontvangen pakket en stuurt indien
dit correct ontvangen is een 'acknowledge' (ACK).
Bij een
foutief ontvangen pakket wordt een 'negative acknowledge'
(NACK) gestuurd en moet de zender het pakket opnieuw zenden.
Deze
procedure wordt herhaald tot elk pakket correct
ontvangen is. Een dergelijke set van afspraken en regels
wordt een protocol genoemd.
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Een pakket bestaat in KERMIT uit ASCII karakters.
Er
ZLJn echter speciale karakters die in het operating systeem
van de ontvangende machine een speciale betekenis hebben.
Dit zijn de zgn. niet-printbare karakters nl. de controle
karakters (0-31) en het delete karakter (DEL, 127). Zit in
een bericht bv.
het karakter linefeed (LF) dan wordt de
huidige regel afgesloten en verwerkt terwijl het bericht nog
niet binnen is.
Een carriage return (CR) kan van een LF
worden voorzien, het NULL (0) karakter wordt
meestal
genegeerd, een TAB kan worden geexpandeerd in een aantal
spaties etc. Een niet-printbaar karakter wordt printbaar
gemaakt door het vooraf te laten gaan door '#' en het 6e bit
van het karakter te complementeren. Hierdoor wordt CR (13)
overgestuurd
als
'#M'.
Het '#'-karakter zelf wordt
overgestuurd als '##'. De extra informatie die door deze
quoting moet worden overgestuurd is 26,6%, indien alle ASCII
karakters evenvaak voorkomen. Bij een normaal stuk tekst
zal dit nog maar ca. 5% zijn.
Bij het oversturen van binaire informatie, waar het 8e
bit van een byte ook relevante informatie bevat, kunnen
problemen ontstaan als een van de computers met slechts 7
relevante bits werkt.
Deze bytes kunnoen dan ook op een
dergelijke wijze geconverteerd worden tot printbare ASCII
karakters.
Het is ook mogelijk de binaire data over te
sturen in twee hexadecimale karakters (0-9 en A-F), waarbij
wel twee maal zoveel karakters overgestuurd moeten worden.
Het format van een pakket dat
wordt, is gegeven in figuur 2.7 •

door

KERMIT

gebruikt

.I------.-----------.-----------.------.------.-------.
mark I char(len) I char(seq) I type I data I check I
, ______ A ___________ A ___________ A ______ A ______ A _______ ,

I

presentatie
zitting
dataverbinding
Fig. 2.7

Format van een KERMIT pakket.

De velden van het pakket hebben de volgende betekenis:

MARK:
LEN:

SEQ:

Start-of-packet karakter, normal SOH (Control-A).
Dit is het enige niet-printbare karakter dat in
een pakket mag voorkomen.
Het aantal ASCII karakters in het bericht achter
het LEN-veld, ofwel het aantal karakters in het
bericht - 2. De lengte mag varleren van 0-94, het
langste pakket is daardoor 96 karakters inclusief
het MARK- en LEN-veld. De char functie telt bij
de 32 op, zodat een printbaar ASCII karakter
ontstaat.
Pakket nummer tussen 0 en 63. Na pakket 63 volgt
nummer 0.
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TYPE:

Het pakket-type, een
enkel
printbaar
ASCII
karakter. De belangrijkste typen zijn:
D Data
Y ACK
N NACK
Z End of File
G Vooraf gespecificeerde commando's
C Directe commando's voor de host computer.
DATA: Bevat de inhoud van het pakket, indien het type
dit aangeeft en wordt geïnterpreteerd volgens het
aangegeven type.
CHECK: Controle, meestal een checksurn bestaande uit een
karakter,
wordt
printbaar
gemaakt
door de
char-functie. De checksurn wordt berekend van alle
karakters tussen het MARK- en het CHECK-veld zelf.
In termen van het OSI-model zorgt de hardware en
operating systeem voor de bytes en vormen de fysieke laag.
Voor correct transport zorgt de dataverbindingslaag, die
gebruik maakt van de buitenste velden van een pakket: de
MARK-, LEN- EN CHECK-velden. De netwerk en transport laag
zijn
niet 'nodig, omdat KERMIT gebruik maakt van een
punt-naar-punt verbinding die vantevoren door de gebruiker
zelf
gemaakt wordt.
De zittings-laag zorgt voor het
aanvragen van het opnieuw versturen van een fout pakket en
het negeren van overtollige pakketten. Dit gebeurt m.b.v.
het SEQ-veld. De presentatie laag zorgt voor eventuele
conversies en (meest belangrijk) voor een virtueel file
protocol. De apllicatie voor de gebruiker is tenslotte file
transfer.
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De topologie van het BudgetNet Local Area Network is
volgens figuur 2.4.f, de zgn. multi-drop. Hierbij is een
station master en de andere stations ZlJn slaves.
Als
transmissie medium wordt een coaxiale kabel gebruikt met een
karakteristieke
impedantie
van
75
Ohm.
De
transmissiesnelheid waarmee berichten overgestuurd worden is
2,5 Mbits/s. De coax-kabel heeft bij een frequentie van 2,5
MHz een demping van 17,5 dB/km. De maximumafstand waarover
het netwerk correct werkt (zonder versterkers) ligt boven de
1 km (afhankelijk van de gebruikte kabel en het aantal
aangesloten stations).
De data wordt in de basisband
verzonden d.w.z.
zonder draaggolf en ongemoduleerd (zie
2.1.2). De kabel wordt aan beide kanten afgesloten met een
75 Ohm weerstand (afsluiter).
Voor de verbinding van de satelliet naar de coax-kabel
wordt een aftapdoosje gebruikt. Aan zo'n doosje zitten drie
BNC
connectoren,
opgesteld
in
T-vorm.
De
beide
tegenoverliggende connectoren verbinden de twee stukken van
de coax-kabel direct door. Aan de derde connector wordt een
coax-kabeltje aangesloten, dat verbonden is (via een Lemo
connector) met de BudgetNet interface van het station.
In
het
aftapdoosje
zit
een
pulstransformator
voor de
signaaloverdracht tussen de kabel en de interface.
Dit
geeft een galvanische scheiding van beter dan 5 kV, waardoor
er bij kortsluiting bij een station, de anderen niet
beschadigd zullen worden.
Op deze manier kunnen maximaal 255 stations met elkaar
verbonden worden. Op de interfacekaart zitten dip-switches
waarmee het stationadres ingesteld kan worden.
Voor een
correcte werking van het netwerk moeten deze adressen
verschillend zijn en ongelijk aan 0.
3.2

MANCHESTER CODE

De meest gebruikte code in digitale systemen
om
digitale berichten over te sturen is de Non-Return-Zero code
(NRZ-code).
Hierbij neemt het signaal gedurende
elke
bit-periode een logisch niveau aan overeenkomstig het te
zenden bit (fig. 3.1). Omdat het in principe mogelijk is
om gedurende oneindig lange tijd enen of nullen over te
zenden, is de laagste frequentie die in het signaal voorkomt
gelijk aan 0 Hz (DC). Door de eerder genoemde transformator
koppeling en het feit dat de bandbreedte niet tot 0 Hz
loopt, zal voor BudgetNet het bericht in een geschikte vorm
moeten worden gecodeerd.
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Een zeer goed bruikbare code om een NRZ-signaal te
coderen is de Manchester II code (kortweg Macherster code).
Hierbij wordt gekeken naar een niveau verandering in plaats
van naar het niveau in de bitcel. Een logische 1 wordt
gedefinieerd door een 1-0 overgang; een logische 0 door een
0-1 overgang in een bitcel (zie fig 3.1).
0

0

0

0

Manchester

Fig. 3.1

NRZ- en Manchester code.

Bij de NRZ-code is slechts een symbool per bitcel
nodig, terwijl de Manchester code er twee nodig heeft. Bij
de NRZ-code is de baudrate gelijk aan de bitrate, terwijl
bij de Manchester code de baudrate twee maal zo hoog is. De
voordelen van de Manchester code zijn [Sme83]:
- Self clocking.
- Geen DC-component aanwezig.
- Ruis in het datasignaal heeft minder invloed.
- Eenvoudige AC koppeling.
- Bit-error detectie is mogelijk.
- Bit synchronisatie is mogelijk.
- De bandbreedte
van
een
transmissiekanaal
wordt
efficient benut.
De mogelijkheid van bit-error detectie berust op het
feit
dat in de Manchester code in elke bitcel twee
verschillende niveaus moeten voorkomen. Met een exclusive
OR operatie is zo'n fout snel te detecteren. Wanneer door
storing beide helften van de bitcel veranderen, zal er wel
een geldig Manchesterbit gedetecteerd worden.
De kans
echter, dat zoiets gebeurt, is zeer klein.
3.3

MANCHESTER PROTOCOL EN DATA FORMATS

Bij de data overdracht zijn er twee typen informatie:
de controle- of statusinformatie en de eigenlijke data.
Deze informatie wordt uitgezonden in pakketjes van 20 bits.
Elk pakketje bestaat uit een data of status synchronisatie
signaal, gevolgd door 16 data bits en een pariteitbit.
De
lengte van het synchronisatie signaal is drie bitcellen. Na
1,5 bitcel vindt een 1-0 overgang plaats voor een datasync
of
een û-1 overgang voor een statussync.
Door deze
afwijkende lengte van deze beide sync's weet de ontvanger
dat dit sync signalen zijn en geen databits (zie fig. 3.2).
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Data word:
Status word:

Fig. 3.2

Data- en statuswoorden.

Gedurende de ontvangst van een compleet woord moeten
alle
bitcellen
geldig
zlJn en moet het pariteitbit
overeenkomen met de pariteit van de 16 data bits.
Treedt
hierbij
een
fout
op dan wordt er een pariteitfout
gegenereerd. Op deze manier worden de meeste fouten binnen
een enkel woord gedetecteerd.
Bij dit protocol zijn in
totaal vier overheadbits, wat bij de woordlengte van 16 bits
een overheadefficiency van 80% oplevert.
De BudgetNet interface werkt met een snelheid van 5
MBaud, 200 ns per halve bitcel, 400 ns per Manchesterbit
ofwel 8 us per over te sturen 16-bit woord.
3.4

HET LOGISCHE ASPECT

De snelheid van de ontvangen woorden (8 us per woord)
is zo groot dat deze op DMA basis in het geheugen gezet
moeten worden. De interface heeft vier registers waarmee
deze geprogrammeerd kan worden. Deze registers zijn vrijwel
gelijk voor elke interface die op ·DMA basis werkt.
Het
beginadres van deze vier registers kan m.b.v. dip-switches
worden ingesteld. Het standaardadres voor de interface is
176170 (octaal). De vier registers zijn:
176170
176172
176174
176176

Bus Address Register
Word Count Register
Control and Status Register
MUltipleXer register

(BAR)
(WCR)
(CSR)
(MUX)

Het BAR is een 16-bits R/W register dat het adres bevat
voor de volgende DMA operatie. Na elke DMA cyclus wordt het
BAR met twee verhoogd, zodat het automatisch bij de volgende
DMA cyclus het volgende adres gebruikt wordt.
Het WCR is een 16-bits R/W register dat het aantal
woorden aangeeft dat nog ontvangen moet worden. Het aantal
woorden wordt weergegeven als een negatief getal. Voor bv.
vier woorden te versturen dient het WCR met -4 of 177774
(octaal) geladen te worden.
Het WCR wordt na elke DMA
operatie met een verhoogd. Als het register 0 wordt (van
177777 naar 0), wordt de lopende DMA cyclus gestopt en de
interface in de W status gezet.
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Het MUX register bestaat uit twee bytes met een
verschillende functie.
Het hoog orde byte bevat zes adres
extensie bits, zodat de interface direct in een 4 MByte
geheugen kan werken en niet beperkt is tot de laagste 64
KByte. Een carry van het BAR verhoogt automatisch het hoog
orde byte.
Het laag orde byte van het MUX register bevat
het stationadres dat in een statuswoord wordt uitgezonden.
Dit byte mag alleen door de master gebruikt worden; een
slave moet hierin altijd 0 hebben staan.
Heeft een slave
hierin geen 0 staan, dan kan het antwoord van die slave naar
de master een andere slave adresseren. Deze satelliet zal
dan ook een antwoord terugsturen en daarmee het protocol
verstoren. Na een RESET-instructie wordt de inhoud van het
MUX register automatisch 0.
Het controle- en statusregister bevat 16 bits en is
weergegeven in figuur 3.3. Cit register dient niet verward
te worden met de status van de interface. De status van de
interface wordt aangegeven door twee bits in het controleen statusregister en dient voor het nog te bespreken
lijnprotocol •

.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.
:~-~-l:~_l::_l::_l:~-l-:-1-~-l-:-l-~-l-~-1-~-1-~-1-=-l-:-1-~-1

ERRjNXMicoLjPERIBADjxi jxo lsTP!RDYIIE IF3 IF2 IFI

1

1 IFO !Go l

, ___ A ___ A ___ A ___ A ___ A ___ A ___ A ___ A---A---A ___ A ___ A ___ A ___ A ___ A ___ ,

Fig. 3.3

Het controle- en statusregister.

Verklaring van deze bits:
GO

(WO):

Indien dit bit gezet wordt, wordt het
geprogrammeerde commando gestart.
FO-F3 (R/W): Functie bits 0-3 die een van de mogelijke
commando's definieren (zie paragraaf 3.6).
IE
(R/W): Interrupt Enable bit. Indien dit bit gezet
is, wordt na afloop van de lopende operatie
een interrupt gegenereerd.
RDY
(RO): Ready bit, wordt gezet als de lopende
operatie afgelopen is.
STP
(WO): Stop bit, indien dit bit gezet wordt, wordt
de lopende operatie afgebroken.
XO,Xl (RO): Statusbits, geven
de
status
van
de
interface aan (zie fig. 3.4).
Foutcondities:
BAD
(RO): Geeft aan
dat
er
een
protocol
of
transmissie fout opgetreden is.
PER
(RO): Parity Error, geeft aan dat er een statusof
datawoord
is
ontvangen
met
een
pariteitfout.
COL
(RO): Collision, geeft aan dat beide interfaces
tegelijk wilden zenden.
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Non eXisting Memory, er werd door de DMA
een lees- of schrijfoperatie uitgevoerd op
een niet bestaande geheugenlocatie.
Samengesteld fout bit, wordt gezet als een
van de eerder genoemde fouten opgetreden
is.

De twee statusbits X1 en XO
toestanden van de interface:

coderen

de

volgende

xo

State

0

1

1
1

0

R Recieving
T Transmitting
w Wordcount overflow

X1

vier

-----------------------------------0
0
I Idle

Fig. 3.4

1

Betekenis van de statusbits X1 en

xo

Door het in de volgende paragraaf
te
bespreken
lijnprotocol wordt het oversturen van een bericht bijzonder
eenvoudig. Om een bericht naar de master te sturen moet men
het adres van het bericht in het BAR laden, de (negatieve)
woordlengte in het WCR en het betreffende commando in het
CSR.
Hierna dient men te wachten tot het ready bit gezet
wordt. Is de operatie klaar moet alleen nog gekeken worden
naar het ERR bit van het CSR of het transport correct
verlopen is.
Een voorbeeld van het versturen van een
bericht is te vinden in appendix B.
3.5

HET LIJNPROTOCOL

In termen van het OSI-model (zie 2.4) wordt laag 1,
de fysieke laag, bij BudgetNet gevormd door de coax-kabel,
de transformatordoosjes en de specificaties
van
o.a.
de electrische
signalen.
De
tweede
laag,
de
dataverbindingslaag, kunnen we verdeeld denken in
een
drietal tussenlaagjes. De eerste tussenlaag zorgt voor het
coderen van de binaire informatie in Manchester code (zie
3.2).
De tweede tussenlaag zorgt voor de data- en de
statuswoorden (zie 3.3).
De derde tussenlaag tenslotte,
zorgt dat een bericht naar een ander station gestuurd kan
worden. Deze tussenlaag wordt het lijnprotocol genoemd en
zal in deze paragraaf worden besproken.
Voor het lijnprotocol is in eerste instantie
de
software verantwoordelijk. Het is echter niet efficient de
software het hele transport te laten regelen, deze dient
slechts het transport te initieren.
Dit wordt mogelijk
gemaakt door het lijnprotocol dat zich in EPROM op de
interface kaart bevindt.
Door deze EPROM te vervangen is
het mogelijk een ander lijnprotocol te gebruiken.
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Het lijnprotocol is gebaseerd op het uitwisselen van
statuswoorden. Een statuswoord bevat de twee statusbits van
de interface en acht adresbits. De overige zes bits blijven
in dit protocol ongebruikt, zie figuur 3.2.
Het versturen en ontvangen van berichten gebeurt altijd
tussen master en een slave, waarbij de master het initiatief
neemt ongeacht deze een bericht wenst te ontvangen of te
sturen.
Er
zijn drie
fasen
in het oversturen te
onderscheiden:
1. Opzetten
2. Transporteren
3. Rapporteren
Als voorbeeld zal aangenomen worden dat de master een
bericht wil sturen naar de slave met adres n. Indien de
master hiervoor wordt geprogrammeerd, zendt
deze
een
statuswoord uit met status T (kortweg T-statuswoord) en
adres n. Dit statuswoord wordt door alle slaves ontvangen
en vergeleken met hun eigen adres dat is ingesteld m.b.v.
dip-switches. Alleen slave n zal op het statuswoord van de
master reageren.
Indien deze slave is geprogrammeerd voor
het ontvangen van een bericht, zal deze na het ontvangen van
status T van de master overgaan in de R-status en deze
nieuwe status terugzenden. In het geval dat de master een
bericht van de slave wil ontvangen is -het enige verschil dat
de master in de R-status is en de slave in de T-status.
De rest van het te bespreken lijnprotocol is voor beide
gevallen precies hetzelfde daarom wordt er verder alleen
gesproken over zender en ontvanger. Na het maken van de
verbinding
tussen
de zender en ontvanger, wordt het
datatransport gestart door de zender, die na ontvangst van
de R-status zijn DMA start.
De ontvanger decodeert de
binnenkomende datawoorden en zet deze onder DMA controle in
het geheugen.
Met elke DMA cyclus wordt het wordcount
register met een
opgehoogd.
De
interfaces
stoppen
onafhankelijk van elkaar met het DMA proces indien het
locale wordcount register nul wordt.
Als tijdens het
transport alles goedgegaan is, zal de zender na het laatste
datawoord van het bericht zijn W-status versturen. Als ook
bij de ontvanger alles goed gegaan is, zal deze op het
W-statuswoord van de zender zijn W-statuswoord terugzenden.
Hierop zendt de zender een I-status die het einde van de
overdracht betekent. De ontvanger gaat hierna ook over naar
de I-status.
De W-status van de zender kan de ontvanger op zeven
verschillende manieren bereiken:
1. Er is geen fout opgetreden maar het DMA proces is nog
bezig. De ontvanger zendt dan de R-status terug waarop
de zender zijn W-status herhaalt.
2. Het wordcount register is nog niet nul.
De ontvanger
verwachtte een langer bericht of een of meer woorden
gingen verloren bij de overdracht.
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3. Het wordcount register is nul, maar er kwamen riog meer
datawoorden.
De
ontvanger verwachtte een korter
bericht.
4. Tijdens het datatransport
werd
een
pariteitfout
gedetecteerd, waardoor de ontvanger zijn PER bit zet.
5. Als tijdens het OMA proces een bus time-out optreedt,
wordt het NXM bit gezet en het OMA proces gestopt.
6. Als tijdens het transport een 1 geschreven werd in het
stop bit, wordt een interne foutvlag gezet.
7. Als tijdens het
transport
een
bus
INIT
(bv.
RESET-instructie) optreedt, wordt een interne foutvlag
gezet en het OMA proces gestopt.
Bij de situaties 2-7 zal bij ontvangst van de W-status de
ontvanger antwoorden met de I-status, waarmee deze aangeeft
dat er iets verkeerd is gegaan. Als de zender een I-status
op zijn W-status ontvangt zal deze zijn locale BAD bit
zetten.
Als de master en de slave beide proberen een bericht te
verzenden vindt er geen datatransport plaats en wordt er een
callision gesignaleerd door het COL bit. Het maken van een
verbinding
duurt
bij dit protocol ca.
16 us.
Het
uitwisselen van de statuswoorden na het datatransport duurt
ca. 24 us.
3.6

BUDGETNET COMMANDO'S

De commando's voor het controle- en
kunnen we verdelen in verschillende groepen:

statusregister

1. verzenden en ontvangen
2. poll mode
3. maintenance
De verschillende commando's zijn:
Mnemonic

CSR

Description

RFM
TTM
RFS
TTS
TTSW
SAS
MM1
MM2
MM3
MM4

01
03
21
63
23
61
31
33
71
73

Receive From Master
Transmit To Master
Receive from Slave
Transmit To Slave if ready
Transmit To Slave, wait till ready
Seek A Slave to transmit
Maintenance Mode 1
Maintenance Mode 2
Maintenance Mode 3
Maintenance Mode 4

Voor een uitvoerige beschrijving van
zie appendix D.

deze

commando's,
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Op de afdeling der Technische Natuurkunde wordt bij
verscheidene experimenten gebruik gemaakt van LSI 11/02, LSI
11/03 computers en door de groep FIV ontwikkelde computers
gebaseerd
op
de Motorola M68000-processor.
Bij deze
experimenten wordt vaak in de computertaal PEP gewerkt. PEP
is
een geïnterpreteerde, gestructureerde Pascal-achtige
hogere programmeertaal.
In PEP zijn
vele
commando's
geimplementeerd die in PEP zelf geschreven zijn, evenals een
aantal veel gebruikte gebruikerprogramma's.
Door
het
bibliotheekmechanisme
kan .een experimentator een eigen
geschreven procedurepakket laden en zo PEP uitbreiden met
procedures, die niet alleen in een PEP programma aangeroepen
kunnen worden, maar ook als een direct commando uitgevoerd
kunnen worden.
Door deze eigenschappen is PEP min of meer
zijn eigen eperatingsysteem en
vooral
geschikt
voor
experimentele doeleinden.
Deze PEP computers hebben
(meestal)
geen
eigen
achtergrond geheugen en maken gebruik van de randapparatuur
van een host-computer (gastheer).
Hierdoor ontstaat een
ster-topologie (fig. 2.4). De PEP computers worden in het
verdere verhaal dan ook aangeduid als satellieten.
De
host-computer is een PDP 11/23 computer en heeft als
belangrijkste randapparatuur twee harddisks (magnetische
schijfgeheugens) van elk 10 MByte en een snelle printer. De
harddisks worden gebruikt om PEP programma's, data files en
gebruikerprogramma's op te slaan.
Op de printer kunnen
listings van PEP programma's of meetresultaten geprint
worden.
Elke satelliet is via een RS 232 current-loop converter
aan de host gekoppeld.
De koppeling vindt plaats via
optocouplers om een galvanische scheiding te waarborgen
tussen de computers.
Hierdoor wordt voorkomen dat door
aardingsfouten of ten gevolge van defecten aan een computer,
de andere computers beschadigd worden.
Het programma dat op de host-computer wordt uitgevoerd
draait om de communicatie tussen host en satellieten te
verzorgen is het programma SLAVE.
SLAVE draait in de
foreground onder de RT11 Foreground/Background monitor, zie
[SSM80] 2.2.2 • Het foreground programma krijgt in deze
monitor de prioriteit, maar er wordt tijd aan de background
afgestaan als de foreground wacht op IQ of
op
het
verstrijken van een bepaald tijdsinterval. Het werken met
de RT11FB monitor heeft als voordeel dat men in
de
background via de terminal nog met de host-computer kan
werken: editten, assembleren, printen van een file, files
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verwijderen en directories (= overzicht van files op een
schijf) opvragen.
Vooral de laatste functies Z1Jn erg
essentieel en het is belangrijk dat deze in de background
gedaan kunnen worden zonder dat het
SLAVE
programma
afgebroken moet worden. In dit hoofdstuk zal het programma
SLAVE besproken worden, zoals het in de afdeling Natuurkunde
gebruikt wordt.
4.2

HET SLAVE PROTOCOL

Communicatie tussen host en satelliet is alleen zinnig
als exact is vastgelegd wat de vorm en de inhoud van de te
gebruiken berichten is. Tot 1980 werd in de groep ervaring
opgedaan met een bestaand programmapakket. Met de nieuwe
inzichten en de wens om steeds meer in PEP te werken, is de
geheel nieuwe fileserver SLAVE geschreven. Om de bestaande
bootstrap PROMS en programmatuur niet te hoeven veranderen
is bij SLAVE hetzelfde protocol van het vroegere pakket
overgenomen, m.a.w. het is compatibel gehouden.
In deze paragraaf worden de berichten die gebruikt voor
de
communicatie
nader beschreven.
Hierbij worden de
volgende notaties gebruikt:
::=
< )
[ ]

is gedefinieerd als
de naam van een of meerdere bytes
omvat een facultatief deel

Een bericht bestaat uit twee delen nl. een header en een
dataveld: (De getallen in het protocol zijn octaal gegeven)
message : :=

<header><data)

header

<SYN><SYN-string)(DLE)
<cnt1><cnt2><0><0><1><crcl><crc2)

: :=

SYN-string ::=

<SYN>[<SYN-string)]

SYN
DLE

377 (byte met alle bits 1)
220

: :=
: :=

Een bericht wordt door de host-computer gedetecteerd
indien minstens twee SYN's worden ontvangen gevolgd door een
DLE. Het gebruik van de SYNchronisatie string is voor byte
en
berichten synchronisatie, wat bij het gebruik van
synchrone interfaces van belang is.
<Cnt1) (= least significant byte) en <cnt2) (= most
significant byte) vormen samen een 16-bits woord dat de
lengte van het dataveld exclusief de Cyclic Redundancy Check
De bytes <O><O><l> stammen uit het DEC protocol en
(=CRC).
worden momenteel niet gebruikt.
Als het protocol in de
toekomst uitgebreid wordt, dan kan hier bijvoorbeeld een
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bericht

<Crc1> ( =lsb) en <crc2> ( =msb) vormen samen een woord
dat de CRC van de header bevat. De CRC wordt berekend vanaf
en inclusief het DLE byte. De CRC-berekening vindt plaats
op basis van het polynoom XA16 + XA15 + XA2 + 1, het zgn.
CRC-16 polynoom dat door IBM tot standaard is verkozen. Dit
polynoom heeft een bijzonder grote foutendetectiekans. In
de praktiJK is echter gebleken dat met de 20 mA current-loop
asynchrone interfaces en lijnen met een lengte van maximaal
ca. 250 meter, transmissie fouten zeer weinig voorkomen.
Om deze reden zou een controle met een simpele checksurn of
longitudinale pariteit al voldoende zijn. Het berekenen van
de CRC van een byte in het bericht duurt ca. 65 us en zorgt
ervoor dat bij lange berichten de computer hieraan veel
rekentijd moet besteden.
Het dataveld bestaat uit een variabel aantal bytes
gevolgd door een twee bytes CRC-getal. Het data veld heeft
de volgende opbouw:
data ::= <code><op1><chan><op2>
[<Var. number of bytes>]<crc1><crc2>
waarbij
hebben:

de

verschillende

<code> : := 020
014
022
<op1>

velden

de

volgende

betekenis

Data communication Message (zie 4.4)
Bootstrappen via SAV-files (zie 4. 3)
Bootstrappen via LDA-files (zie 4.3)

: : = byte, aangevende type van de actie.

<chan> : := byte, kanaalnummer (0 tot en met 3).
<op2>

: := een

of meerdere bytes welke nadere
specificaties
geven
over de actie
aangegeven door <op1).

Voor het gebruik van SLAVE als fileserver voor de PEP
satellieten, is het voldoende dat de host-computer actie
onderneemt na het ontvangen van een opdracht van
de
satelliet.
Na het uitvoeren van de actie stuurt de host
altijd een bericht naar de satelliet terug of de actie wel
of niet goed uitgevoerd is. De host zal nooit uit zichzelf
berichten naar de satelliet sturen. Het voordeel van deze
afspraken is dat de satelliet niet voortdurend berichten van
de host hoeft te verwachten en de software op de satelliet
daardoor eenvoudiger is.
De satelliet dient met de volgende opdracht te wachten
tot het antwoord van de host op het vorige bericht ontvangen
is.
Met deze afspraken voor het protocol is op
de
host-computer een cyclische afwerking te implementeren van
de berichten afkomstig van de satellieten.

Het programma SLAVE
Bootstrappen
4.3

Page

40

BOOTSTRAPPEN

Onder het bootstrappen van een computer wordt verstaan:
het
in het geheugen laden van het operating systeem
waaronder de computer werkt. Dit kan nodig ZlJn nadat de
computer werd uitgezet of door een software fout het
operating systeem beschadigd is. De werkwijze is meestal
als volgt: een klein stukje programma (de bootstrap) zit
permanent in het geheugen.
Dit stukje
programma
is
'intelligent' genoeg om van het achtergrond geheugen een
groter programma in te laden. Het 'intelligenter' programma
kan, eventueel via nog een aantal programma's, het operating
systeem inladen.
Zoals in de vorige paragraaf verteld werd zijn er twee
manieren om een satelliet te bootstrappen.
De eerste
mogelijkheid is die via <code) = 22.
Deze bootstrap werd
vroeger gebruikt en zal in de toekomst verdwijnen.
Het bootstrappen kan veel beter en effectiever gedaan
worden via <code) = 14. Hiermee kunnen direct SAV-files
(PDP-11 machinecode format) in het geheugen worden geladen.
Het bootstrap-programma 'PREBOT.SAV' bevindt zich in PROM op
de satellieten. De bootstrap is slechts 32 woorden groot;
met enige moeite is het ook met de hand in het RAM geheugen
van de computer te zetten.
De werking van deze bootstrap is als volgt: allereerst
stuurt de satelliet een bericht naar de host met <code) 14.
Hierop
stuurt
de
host
1024
bytes
van
de
file
'SDK:SECBOT.SAV' naar de satelliet.
Deze bytes, die de
uitvoerbare code bevatten, worden zonder header en CRC
verstuurd.
De satelliet zet deze bytes direct in het
geheugen en voert het programma uit. Het programma SECBOT
(SECondary
BOoTstrap)
is
geschreven
in
positie
onafhankelijke code en kan dus op elk willekeurig adres
worden geladen. Het programma vraagt dan om de filenaam van
de SAV-file die de gebruiker geladen wil hebben.
Na het
intikken van de filenaam leest het programma de gevraagde
file in, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nog te
bespreken
DAP
berichten.
Hierna wordt het ingelezen
programma direct gestart.
4.4

DAP BERICHTEN

De meest gebruikte berichten ZlJn de
zgn.
DAP
berichten (Data Access Protocol),die voor <code) de waarde
20 gebruiken. Voor de implementatie is het van belang de
precieze vorm van de berichten te kennen. Voor het gebruik
is het echter meer van belang de functionele beschrijving te
kennen.
In deze paragraaf zal een functionele beschrijving
van het gebruikte DAP protocol gegeven worden.
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Volgens het OSI-model (zie 2.4), is het DAP protocol
onderdeel van de presentatielaag en is het een virtueel file
protocol. Voor de gebruiker (applicatie laag) is de lijn
hierdoor transparant: het lijkt alsof deze rechtstreeks
werkt met de randapparaten van de host-computer.
- lookup file(kanaal,filenaam)
Met deze functie kan een bestaande file
verbonden aan het opgegeven kanaal.

worden

geopend

en

- enter_file(kanaal,filenaam,filegrootte)
Met deze functie wordt een nieuwe file gecreeerd met een
vooraf opgegeven filegrootte en verbonden aan het opgegeven
kanaal. Is de grootte van de file van tevoren niet bekend,
dan kan hier 0 opgegeven worden. Het RT11 operating systeem
van de host zoekt dan zelf een geschikte grootte uit.
- read_block(kanaal,buffer,bloknummer)
Met deze functie kan een buffer gevuld worden met gewenste
blok data van de file.
Een blok bestaat altijd uit 512
bytes.
- write_block(kanaal,buffer,bloknummer)
Idem voor het schrijven van een buffer.
- close file
Hiermee wordt een file gesloten. Een nieuwe file, geopend
met enterfile, wordt pas na closefile permanent gemaakt.
- delete(filenaam)
Hiermee wordt de opgegeven file verwijderd.
- rename(oude filenaam,nieuwe filenaam)
Hiermee kan de-naam van een file veranderd worden.
- open_read(kanaal,devicenaam)
Dit is een speciale vorm van de lookup file. Indien bij de
normale look_up een lege filenaam wordt meegegeven, wordt
het mogelijk elk blok op de disk te lezen of te beschrijven.
Vooral het schrijven van een blok in de directory (die op
blok 6 begint) kan desastreuze gevolgen hebben.
Bij
lookup file wordt dan ook een lege filenaam niet toegestaan.
Bij de-open read mag dit wel omdat softwarematig verboden
wordt hierna op het geopende kanaal te schrijven. De
ope~read wordt vooral gebruikt
om de directory van een
schijf in te lezen zodat een gebruiker een overzicht van
zijn files op de host-computer kan verkrijgen.
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TAKEN IN SLAVE

Het afhandelen in de host-computer van een bericht van
een gebruiker, wordt gedaan door een taak. Voor elke lijn
die op de host aangesloten is, is een taak aanwezig.
Naast
deze taken voor de diverse gebruikers (usertaken) kunnen ook
andere taken uitgevoerd worden. Een belangrijke taak die
nog aanwezig is, is de zgn. TTYTASK. Deze taak kijkt of er
op de terminal commando's zijn ingetikt en deze commando's
dan uitvoert (zie paragraaf 4.9).
Elke gebruiker beschikt over een eigen structuur voor
het
opslaan van gebruikerafhankelijke informatie (user
structuur). Voorbeelden van dergelijke informatie zijn: de
gecombineerde
zenden
ontvangstbuffer,
de
vier
interface-adressen van de lijn, bufferpointers en tellers
voor de zend- en ontvangst interrupt routines en een
(user)statuswoord. Elk woord uit de structuur kan worden
geadresseerd met een offset t.o.v.
het begin van de
structuur.
Een actieve taak moet over een stack beschikken.
De
eenvoudigste manier is dat elke taak beschikt over een eigen
stack. Bij het omschakelen naar een andere taak wordt ook
de stack omgeschakeld. Dit vergt echter veel geheugenruimte
omdat de stack dynamisch vrij groot kan worden door de
diverse programmed requests en interrupt routines op diverse
prioriteiten. Deze methode van stackgebruik is in SLAVE dan
ook niet toegepast. De routines die voor het starten resp.
beeindigen van een taak gebruikt worden zijn INIJOB en BASTA
(= Beurt AFSTAan) en zijn beschreven in Appendix A.
In
SLAVE wordt een gemeenschappelijke stack gebruikt nl.
de
normale stack van de foreground-job. De procedure BASTA
redt de actuele stack data in een hiervoor gereserveerde
ruimte in de structuur.
Als BASTA wordt aangeroepen op
gunstige momenten, kan deze ruimte aanzienlijk kleiner zijn
dan een volledige stack. Een taak wordt hervat m.b.v. de
procedure INIJOB, die de stack voor de taak herstelt door de
bewaarde
gegevens weer op de stack te zetten.
Alle
structuren zijn wat de eerste 32 woorden betreft aan elkaar
gelijk, waardoor alle taken met de procedures BASTA en
INIJOB kunnen werken.
Er is ook een procedure
WAIT
opgenomen, die voordat BASTA aangeroepen wordt, eerst de
registers R0-R4 redt op de stack.
Het starten van de taken gebeurt door de scheduler.
Dit programma begint met de eerste usertaak en werkt alle
usertaken volledig cyclisch af. De scheduler beslist aan de
hand van het USRUN bit (USer RUNnable) in het statuswoord
van de structuur of er iets voor de gebruiker te doen valt
en de taak actief gemaakt moet worden. Een taak wordt
gestart door de scheduler door het aanroepen van INIJOB.
Nadat de taak zichzelf beeindigd m.b.v. de procedure BASTA,
wordt teruggekeerd naar de scheduler. Een taak wordt niet
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afgebroken na het verstrijken van een bepaald tijdsinterval
(time-slice). Dit geeft de garantie dat de taak op een
gunstig moment zichzelf beeindigd en er niet veel data op de
stack staat.
Na het afhandelen van de usertaken wordt altijd de
TTYTASK opgestart ongeacht het USRUN bit (zie 4.9). Op het
einde van de schedulelus wordt enige tijd aan de background
afgestaan.
Het onderstaande programma geeft schematisch de
werking van de scheduler weer.
DO
FOR i IN l •• number of users DO
IF usact[i] THËN Tnijob(user[i]) FI
OD
inijob(ttytask)
delay(60)
% Sta 60 ms aan de background af.
FOREVER
4.6

INTERRUPT ROUTINES

Het ontvangen en versturen van een bericht via de RS
232 lijnen gebeurt via interrupts. Voor elke gebruiker is
in de structuur een buffer opgenomen ter lengte van het
bericht van de maximale lengte (userbuffer). Het langste
geimplementeerde bericht is het bericht voor schrijven van
een blok data naar de host, wat 528 bytes groot is. Doordat
er vele satellieten zijn aangesloten (nu 22), is het zaak de
interrupt routines zo kort mogelijk te houden, zodat de
host-computer niet overbelast wordt en er geen bytes gemist
gaan worden.
De interruptprioriteit van de lijn interfaces is 4,
maar de interrupt routines worden alle op de hoogste
processor prioriteit nl.
7 afgehandeld.
De interrupt
routines doen in weze niet veel meer dan het transporteren
van bytes van een interface register naar de userbuffer of
omgekeerd.
De enige extra actie is de controle over het
aantal verstuurde of ontvangen bytes. Er wordt geen gebruik
gemaakt van het RTll programmed request .INTEN #4 [REF80]
2.38. Hiermee kan de prioriteit van de processor op een
nette manier te verlaagd worden van 7 (waarop de interrupt
binnen komt) naar 4 (het niveau van de interface).
Het
uitvoeren
hiervan kan nl.
meer tijd kosten dan het
uitvoeren van de hele interrupt routine. In de RTll manual
[SSM80] 6.5.4 wordt geadviseerd niet langer dan ca. 50 us
op prioriteit 7 te werken. De interrupt routines duren niet
langer dan deze 50 us. wat betekent dat het uitvoeren van
onnodig
de .INTEN de efficiency van de host-computer
verlaagt.
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De verzend (transmit) interrupt routine zelf kunnen
schematisch als volgt weergeven:

we

put_byte(interface+6, buf[p_out])
p_out := p_out+l
xmt count := xmt count-1
IF xmt count <= 0 THEN
clear_int_en(interface+4) FI
RTI
De ontvangst (receive) interrupt routine
is
wat
ingewikkelder daar deze eerst een geldig bericht moet
detecteren dat begint met minstens twee SYN's en een DLE
karakter. Na het detecteren van een geldig bericht wordt in
het statuswoord het bit RECMD (= RECeive MoDe) gezet. Staat
dit bit, dan worden de volgende bytes direct in de buffer
gezet, met alleen een controle op het aantal.
byte := get byte(interface+2)
IF recmd THEN
buf[p_in] := byte
p in := p in+1
ree count-:= ree count-1
IF ree count <= 0 THEN recmd := false FI
ELSE
IF byte = SYN THEN synfl := synfl+1
ELSE IF byte = DLE AND synfl )= 2 THEN
p_in := 0
usrun := true
recmd := true
set timeout
ree count := 529
FI
synfl := 0
FI
FI
RTI
4.7

DE USERTAAK

Het eerste gedeelte van de usertaak is de
zgn.
begeleidende
taak.
Met deze begeleidende taak wordt
aangevangen als de interrupt routine het USRUN bit gezet
heeft, dus als het begin van een geldig bericht ontvangen
is. De begeleidende taak 'begeleidt' de interrupt routine
en voert de controles uit op het bericht dat ontvangen
wordt. Dit kan zoals beschreven in de vorige paragraaf,
niet in de interrupt routine gedaan worden daar deze zo kort
mogelijk dient te zijn en alleen het hoognodige uitvoert.
De begeleidende taak kijkt naar de pointer van de
interrupt routine of de header al ontvangen is. Is deze nog
niet ontvangen voert de begeleidende taak een WAlT uit.
Is
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de header wel binnen dan wordt hiervan de CRC berekend van
Het eindresultaat
de vijf bytes en de twee CRC bytes.
hiervan moet dan 0 opleveren voor de totale berekende CRC.
Is het resultaat ongelijk aan 0, dan wordt een 'CRC ERROR'
teruggestuurd naar de satelliet.
WHILE p_in < 7 DO
IF tmout <= 0 THEN error("Time out") FI
wait
% Keer terug naar de scheduler
OD
% Wacht tot de header binnen is.
ere := calc crc(O, DLE)
FOR p IN 0.:6 DO
ere:= calc_crc(crc, buf[p])
OD
IF ere <> 0 THEN error("CRC error") FI
Is de header correct ontvangen dan wordt hieruit de
lengte van het dataveld gehaald. Is deze lengte groter dan
die van het langste dataveld (521 voor een write block) dan
wordt de foutmelding 'ILLEGAL MESSAGE' naar de satelliet
gestuurd.
Hierna wordt de CRC van het dataveld berekend.
De
CRC-berekening wordt zolang voortgezet tot het einde van het
bericht bereikt is of de begeleidende taak de interrupt
routine ingehaald heeft. Dit kan geconstateerd worden door
de pointer van de interrupt routine te vergelijken met de
pointer tot waar de berekening gevorderd is. In dat geval
voert de begeleidende taak een WAIT uit om de volgende beurt
weer een aantal bytes te verwerken. Als na afloop de totale
CRC van het dataveld ongelijk aan 0 is, wordt eveneens een
'CRC ERROR' teruggestuurd.
len := buf[O] + 256*buf[1]
% Lengte dataveld.
IF len > 521 THEN error("Illegal message") FI
ere := 0
FOR p IN 7•• 6+len DO
WHILE p >= p in DO
IF tmout-<= 0 THEN error("Time out") FI
wait
OD
% Wacht op nieuwe bytes.
ere := calc_crc(crc,buf[p])
OD
IF ere <> 0 THEN error("CRC error") FI
recmd := false
De begeleidende taak veegt het receive mode bit na het
binnenkomen · van een compleet bericht of het detecteren van
een fout in het bericht. Hierdoor is de receive interrupt
routine klaar om het volgende bericht te ontvangen. Tijdens
het ontvangen van het bericht wordt een controle uitgevoerd
op een time-out.
In de user structuur is een byte TMOUT
(time-out) opgenomen dat door de interrupt routine na het
ontdekken van een bericht werd geïnitialiseerd op vier. In
het SLAVE programma is een routine MRKT opgenomen.
Deze
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routine wordt m.b.v. het programmed request .MRKT [REF80]
2.43 iedere seconde uitgevoerd. Deze routine kijkt bij alle
usertaken of het RECMD bit gezet is en verlaagt in dat geval
het byte TMOUT. De routine voert verder geen enkele actie
uit en de begeleidende taak moet door het byte te testen een
time-out detecteren en actie ondernemen.
Een bericht van
een satelliet krijgt dus drie tot vier seconden de tijd voor
er sprake is van een time-out. In dit geval wordt door de
host-computer
de
foutmelding
'CRC
ERROR'
(sic)
teruggestuurd.
Als alles correct verlopen is wordt de bijbehorende
actie van <code) gestart. Is <code) groter dan 22 (octaal),
dan wordt de foutmelding 'ILLEGAL MESSAGE' teruggestuurd.
Er zijn drie waarden voor <code> in gebruik waarvoor
procedures bestaan die uitgevoerd kunnen worden. De overige
waarden retourneren direct naar de scheduler, waarbij ook
geen foutmelding naar de satelliet gestuurd wordt.
In de
toekomst is het mogelijk hier nog andere typen van berichten
te implementeren.
PROCEDURE message
BEGIN
code := buf[7]
IF code > 18 THEN error("Illegal message") FI
CASE code OF
16:
dap_msg
12:
boot sav
18:
boot-lda
END
END
4.8

IMPLEMENTATIE VAN DE DAP BERICHTEN

De meest gebruikte berichten zijn de
zgn.
DAP
berichten (Data Access Protocol), die voor <code> de waarde
20 gebruiken. In deze paragraaf wordt besproken hoe deze
DAP berichten in de host-computer geïmplementeerd zijn. Het
kanaalnummer dat voor de DAP berichten nodig is, moet in de
range 0 •• 3 liggen. Elke gebruiker heeft de beschikking over
vier kanalen en kan vier files tegelijk open hebben. In de
huidige opzet blijkt dit voldoende te zijn.
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<op1>

PROCEDURE dap_msg
BEGIN
chan := buf[9]
IF chan > 3 THEN error("Illegal message") FI
op1 := buf[8]
CASE op1 OF
1: write block
2: close4: read block
6: file access
ELSE error("Illegal message")
END
calc ere header
calc-cre-data field
fill xmt count
start_xmt_interrupt_routine
END
De routine file-access splitst aan de
weer verder uit in vijf routines:

hand

van

<op2)

PROCEDURE file access
BEGIN
op2 := buf [ 9]
CASE op2 of
5: delete
6: rename
10: lookup
11: enter
12: open read
ELSE error( "Illegal mes sage")
END
END
Op het laagste niveau worden de berichten vertaald naar
de
RT11
programmed
requests
die
voor de gewenste
file-operaties zorgen. Programmed requests zijn speciale
procedures
van
het
RT11
operating
systeem [REF80]
hoofdstuk 1. Argumenten kunnen op verschillende manieren
meegegeven worden.
In SLAVE wordt gebruik gemaakt van een
zgn.
EMT-argumentenblokje, omdat er
meestal
meerdere
argumenten meegegeven moeten worden. Elke gebruiker heeft
in zijn structuur een 5 woorden groot EMT-blokje. In SLAVE
worden deze blokjes ingevuld overeenkomstig de gewenste
actie. De vertaling van het protocol naar de waarden die
ingevuld moeten worden is vrijwel een 1 op 1 transformatie.
Voor het uitvoeren van een programmed request wordt in
SLAVE de procedure .IO gebruikt. Deze procedure telt bij
het
opgegeven
kanaalnummer
in
het
bericht
een
gebruikerafhankelijke offset op, zodat elke gebruiker vier
eigen kanalen heeft. Hierna wordt RO geladen met het adres
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van het EMT-argumentenblokje en de instructie EMT 375
uitgevoerd. Deze heeft tot gevolg dat er een emulator trap
optreedt en naar daarbij naar de RT11 monitor springt. Deze
controleert de aangevraagde actie en start deze indien
mogelijk.
Een fout die direct gedetecteerd kan worden is
bv. dat het opgegeven kanaal niet geopend is.
Bij een
dergelijke fout is na het uitvoeren van de EMT het carry bit
gezet. In het System Communications Area bevindt zich een
errorbyte (adres 52) dat dan de precieze aard van de fout
aangeeft.
De programmed requests die
voor de file-operaties zijn:

gebruikt

worden

in

SLAVE

.ENTER
.LOOKUP
.CLOSE
.DELETE
.RENAME

#area,#chan,#fname,#fsize
#area,#chan,#fname
tlchan
#area,#chan,#fname
#area,#chan,#fnames

2.27
2.40
2.4
2.14
2.65

.READC
.WRITC

#area,#chan,#blknr,#buf,#len,#compl
I/area, tlchan, llblknr, llbuf ,'lllen, /lcompl

2.63
2.92

De cijfers achter de programmed requests zijn de
paragrafen van [REF80] waar deze routines beschreven staan •
Bij het gebruik van de macro • READC worden de argumenten in
het EMT-blokje (op het adres area) als volgt ingevuld:
area:

.----------10
chan
I

I.

I
I
'

I

blknr
buf
len
compl

-----------

Na terugkeer van de procedure .ro zijn alle aanvragen
afgehandeld en kan het SLAVE direct het antwoord op de
uitgevoerde actie naar de satelliet sturen.
De
twee
uitzonderingen hierop zijn de .READC en de .WRITC. Dit zijn
speciale vormen van de .READ en de .WRITE. De monitor zet
na enkele controles de aanvraag voor het lezen of schrijven
in de queue voor het betreffende randapparaat. Hierna wordt
direct naar de aanvrager teruggekeerd. Als het randapparaat
na enige tijd de lees- of schrijf-operatie voltooid heeft,
wordt een zgn. completion routine uitgevoerd. Deze routine
kan
een
aantal
handelingen
verrichten,
zodat
het
hoofdprogramma weet dat de operatie uitgevoerd is. Het
voordeel van deze benadering is dat het hoofdprogramma
verder kan gaan met andere bezigheden.
Voor het uitvoeren van de .READC en .WRITC requests
wordt de procedure DO.IO gebruikt. Deze procedure vult het
EMT blokje met het aantal van 256 woorden dat gelezen of
geschreven
moeten
worden
en
het
adres
van
de
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gebruikerafhankelijke completion routine.
Het bit RWERR
(Read/Write
ERRor) wordt gecleared en het bit COMPAC
(COMPletion ACtive) wordt gezet.
Hierna wordt de eerder
besproken
procedure .IO aangeroepen om het programmed
request door te geven aan de monitor.
Na een correcte
terugkeer wordt een WAIT uitgevoerd, zodat teruggegaan wordt
naar de scheduler en andere taken uitgevoerd kunnen worden.
Na afloop van de IO operatie, zal de gebruikerafhankelijke
completion routine uitgevoerd worden. Deze kijkt of er een
fout is opgetreden en zet in dat geval het bit RWERR in het
statuswoord. Door het bit USRUN te zetten en het bit COMPAC
te clearen wordt de usertaak bij de volgende doorkomst van
de scheduler effectief hervat.
4.9

COMMANDO'S IN SLAVE

In SLAVE kunnen achter de terminal enkele commando's
gegeven
worden.
Deze commando's zijn nuttig voor de
systeembeheerder om te zien hoe intensief SLAVE gebruikt
wordt en kunnen nuttig zijn bij het verhelpen van storingen.
In SLAVE is voor het verwerken van de commando's, naast
de verschillende usertaken nog een taak opgenomen nl. de
zgn. TTYTASK. Deze taak wordt door de scheduler aan het
einde van de lus altijd gestart, ongeacht het USRUN bit in
het statuswoord. De taak kijkt zelf actief of er een
karakter op het toetsenbord is ingetypt.
Is er geen
karakter ingetypt wordt een WAIT uitgevoerd.
Een commando
moet altijd worden afgesloten met een CR (Carriage Return)
karakter. Een LF (Line Feed) karakter zorgt voor het
uitvoeren van het ingetypte commando. De return toets (= CR
LF) zorgt dus voor het afsluiten en het uitvoeren van een
commando, terwijl een LF toets zorgt voor een herhaling van
het laatste commando.
In de volgende subparagrafen
zullen
de
diverse
commando's beschreven worden.
Wordt een niet bestaand
commando ingetypt, dan verschijnt op de
terminal
de
foutmelding 'ILLEGAL GMD'. Voor een uitvoerige beschrijving
van de mogelijke commando's in SLAVE, zie app~ndix E.
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In dit hoofdstuk wordt beschreven wat aan de fileserver
SLAVE (zie hoofdstuk 4) veranderd is, zodat de nieuwe
fileserver, BSLAVE ook via het BudgetNet Local Area Network
kan werken.
BSLAVE is zo opgezet dat ook met de 9600 baud
RS 232 lijnen gewerkt kan worden, wat zeker in de nabije
toekomst nog een vereiste zal zijn.
Met het huidige netwerk is nu ongeveer het uiterste
bereikt:
In de computerbus is weinig plaats voor extra lijn
interfaces.
Er zijn bijna geen interrupt vectoren meer vrij in de
host-computer.
- Het programma SLAVE is met 22 gebruikers dermate groot
dat in de background geen grote programma's gedraaid
kunnen worden.
- Interrupt belasting van de computer door de interfaces
is vrij hoog.
Het invoeren van het BudgetNet LAN heeft o.a.
de volgende
voordelen:
Er hoeft maar een coax-kabel gelegd te worden i.p.v.
een aparte lijn naar elke gebruiker.
Uitbreiden met een aantal extra gebruikers, is zeer
eenvoudig door het plaatsen van exta aftapdozen.
- Het aantal users per LAN bedraagt 255.
- Per LAN is maar een interface en een interruptvector
nodig in de host-computer.
- De host-computer kan op elk punt op de kabel worden
aangesloten.
- De transporttijden zijn kort door de hoge baudrate van
2.5 Mbit/s.
- De interrupt belasting is veel lager, daar de data op
OMA basis getransporteerd wordt en de interface alleen
een interrupt genereert als een transport helemaal
beeindigd is.
- Een andere computer kan de taak van de host overnemens
elke
aangesloten
computer
in
principe
omdat
gelijkwaardig is.
5.2

BUDGETNET-TAAK

In BudgetNet SLAVE is een extra BudgetNet-taak (BNTASK)
toegevoegd, die voor de afhandeling van de berichten via het
BudgetNet LAN zorgt. Het protocol dat in BSLAVE gebruikt
wordt, is hetzelfde DAP protocol als voor de RS 232 lijnen.
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Twee redenen z~Jn voor deze (voorlopige) keuze te geven: Het
huidige protocol is toereikend voor de PEP gebruikers en
BSLAVE is voornamelijk bedoeld om ervaring met BudgetNet op
te doen.
Een voordeel dat de inhoud van de berichten dezelfde is
als bij de normale lijnen, is dat met slechts enkele
aanpassingen, dezelfde DAP routines ook voor BudgetNet
gebruikt kunnen worden (zie 5.4). Door de huidige omvang
van SLAVE zal een extra protocol te veel geheugenruimte
innemen.
Het idee is gebaseerd op het OSI-model (zie 2.4).
BudgetNet voorziet in de onderste twee lagen van het
OSI-model:
de fysieke laag en de dataverbindingslaag.
Veranderingen in de onderste lagen door het gebruik van
BudgetNet, hoeft geen (of weinig) invloed te hebben op de
andere lagen: vooral de presentatie en applicatie laag.
Simpel gezegd: het maakt niet uit of de structuur met een
bericht gevuld wordt via een RS 232 lijn of het BudgetNet
LAN.
De structuur van BNTASK is daarom vrijwel gelijk aan de
normale user structuur gehouden, van de RS 232 lijnen. Er
is een byte in de structuur opgenomen (BNTST) dat voor de
BudgetNet structuur gelijk is aan -1, terwijl bij de users
structuren hierin 0 staat. Met dit byte kan het BSLAVE
onderscheiden met welke taak hij bezig is. Het bericht van
een BudgetNet station wordt door de interrupt routine in de
structuur gezet op dezelfde plaats als bij de RS 232 lijnen.
Na enkele controles roept BNTASK de procedure aan voor het
behandelen van een DAP bericht. Als na de uitvoering van de
opdracht de procedure SNDMSG uitgevoerd wordt, wordt er een
onderscheid
gemaakt
tussen de beide taken, omdat de
BudgetNet interface op een totaal andere manier aangestuurd
moet worden.
Het onderscheid wordt gemaakt door te testen
op het byte BNTST.
5.3

HET BSLAVE PROTOCOL

Zoals in de vorige paragraaf al verteld is, is voor
BSLAVE hetzelfde DAP protocol gebruikt als voor de RS 232
lijnen.
De vorm van het protocol is natuurlijk
wel
aangepast aan de mogelijkheden van BudgetNet. Een bericht
via BudgetNet wordt gesplitst in twee delen: een header en
een dataveld.
Het probleem is bij BudgetNet dat de lengte
van de berichten van te voren bekend moet z~Jn, om het
wordcount register correct te kunnen laden. Evenals de
header in het DEC protocol, bevat de header voor BudgetNet
als enige nuttige informatie de lengte van het dataveld. De
header heeft bij BudgetNet een vaste lengte van vier
woorden.
Het eerste woord van de header geeft de lengte
(in woorden) aan van het te volgen dataveld. De lengte van
vier woorden is gekozen omdat de bootstrap die op de
interface aanwezig is, ook een bericht van vier woorden
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verstuurt.
De
overige woorden worden momenteel niet
gebruikt, maar zijn in de toekomst wel te gebruiken voor een
nieuw protocol.
Een ander probleem is dat BudgetNet woorden overstuurt
en geen bytes.
De databuffer van 256 woorden in de
structuur, staat op een even adres. Dit moet omdat bv.
de
OMA van de disk met woorden werkt. Het byte <code> staat
daarom op een oneven adres. Om de inhoud van een bericht op
dezelfde plaats in de structuur te zetten, moet daarom voor
het byte <code>, een dummy byte toegevoegd worden.
In de
berichten worden geen CRC-woorden meegestuurd. BudgetNet
controleert hardwarematig of er pariteitfouten optreden (zie
3.3). Ook zou een CRC-berekening een grote verlaging van de
efficientie betekenen. BudgetNet verstuurt een woord per 8
us terwijl een CRC-berekening 2 * 65 us per woord kost. Als
voorbeeld van het "nieuwe" protocol is in figuur 5.1 een
write_block opdracht gegeven.
Satelliet
Header:

Dataveld:

260.

20
chan
msb
0

x

x
x

x
201
lsb
0

-------1
data
buffer
256.
woorden

Host-computer
Header:

Dataveld:

.--------3

I

.-------I

1

x

2g4

-------- '

x

'
Fig. 5.1
Write block
"nieuwe" protocol. x
protocol.

20

jch~n~

x
x

als

= niet

voorbeeld
van
het
belangeriJK voor het

Een laatste verandering is
nodig
voor
de
DAP
file-access routines wordt gebruikt.
Na de filenaam mag
(voor de enter file) een grootte van een file opgegeven
worden tussen-de beide symbolen'[' en')'. In SLAVE wordt
daarom, na de controle op de CRC, het bericht afgesloten met
het byte <177). Dit is mogelijk omdat SLAVE de lengte van
het bericht, in bytes, precies kent.
Bij BSLAVE is het
mogelijk dat een eventueel dummy byte achter de filenaam
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staat om een even aantal bytes te verkrijgen. Om dit dummy
byte niet mee te nemen dient de gebruiker zelf het stopbyte
<177> achter de filenaam te zetten.

--------20
x

I

chan
A

206
12

x

177

c

--------Fig. 5.2

--------20 I x
chan
A
177

206
12
B

c

---------

Lookup_file voor de files 'A.C' en 'AB.C'.

Het bootstrappen via <code) = 22, is bij BudgetNet
vervallen.
Wel kan er eventueel <code) = 14 gebruikt
worden. Çe aanbevolen methode is echter, dat de satelliet
een blok van vier woorden stuurt met het eerste woord gelijk
aan 0. De satelliet zendt dan geen dataveld en verwacht het
bootstrapprogramma.
Het eerste woord van de header is
hierbij consistent met de lengte van het dataveld.
De
host-computer zoekt de file 'SDK:BNSBOT.SAV' op en stuurt de
file naar de satelliet (zie verder appendix B).
5.4

BUDGETNET INTERRUPT ROUTINE

In BudgetNet SLAVE is een interrupt routine toegevoegd,
voor het afhandelen van de interrupts die door de BudgetNet
interface gegenereerd kunnen worden. De interrupt vector,
die BSLAVE ook gebruikt, heeft als vectoradres 170. Bij
initialisatie van BSLAVE wordt op adres 170 het beginadres
van de interrupt routine BNINT ingevuld en op adres 172, de
nieuwe waarde van het Processor Statuswoord: 340.
De
prioteit van de processor na een interrupt, is direct gelijk
aan 7, terwijl de hardwareprioriteit van de interface 4 is.
De nette manier om de prioriteit te verlagen tot 4, is het
gebruik maken van het programmed request .INTEN #4, zoals
besproken
in
4.6.
Hoewel het aantal interrupts van
BudgetNet klein is vergeleken met een RS 232 lijn ( een
interrupt per deelbericht i.p.v. een interrupt per byte van
het bericht), wordt ook hier de methode niet toegepast.
De
interrupt routine is, evenals die bij een lijn dermate kort
gehouden, dat de hoge prioriteit niet voor problemen zorgt.
In deze paragraaf wordt gesproken over satellieten i.p.v.
stations, door logische structuur en in navolging van het RS
232 netwerk.
Bij binnenkomst in de interrupt routine worden eerst
een paar register op de stack gered. R5 wordt geladen met
het beginadres van de BudgetNet structuur.
Hierna wordt
getest op het controle- en statusregister of hiervan het
error bit (bit nr.
15) staat.
Is inderdaad een fout
opgetreden dan wordt in de structuur een teller verhoogd,
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die het aantal opgetreden fouten bijhoudt.
Het lopende
protocol wordt na het optreden van een fout afgebroken,
waarna een andere satelliet een bericht kan gaan sturen.
Het lijnprotocol dient er zorg voor te dragen dat ook de
satelliet weet dat er een fout opgetreden is. De satelliet
kan dan een nieuwe poging ondernemen om het bericht over te
sturen.
Normaal zal de BudgetNet interface van de host-computer
pollen naar satellieten die een bericht willen sturen. De
berichtenafhandeling van BudgetNet kan
zich
in
vijf
toestanden bevinden, reden waarom de interrupt routine uit
vijf verschillende delen bestaat.
Hieronder worden deze
delen afzonderlijk besproken.
- l - De master interface heeft m.b.v. het pollen een
satelliet gevonden, die een bericht naar de host-computer
wil sturen. Allereerst wordt het adres in het laag orde
byte van het MUX register, vergeleken met het aantal
aangesloten satellieten. Is het adres groter, dan wordt de
rest van het protocol overgeslagen door verder te gaan bij
deel 5. Bestaat het adres wel, dan wordt de interface
geprogrammeerd
om de header van vier woorden van de
satelliet te ontvangen.
- 2 - De header van de satelliet is ontvangen. Uit de
header wordt de lengte van het dataveld gehaald, Is deze
lengte groter dan de lengte van het langste geïmplementeerde
bericht nl. 260 woorden, dan wordt de rest van het protocol
overgeslagen door verder te gaan bij deel 5. Is de lengte
van het dataveld gelijk aan 0 (bootstrap bericht) dan wordt
direct verdergegaan bij deel 3. In de andere gevallen wordt
de interface geprogrammeerd om het dataveld van de satelliet
te ontvangen.
- 3 - Het complete bericht van de satelliet is nu door
de
master
ontvangen.
Het
bericht kan nu door de
BudgetNet-taak verwerkt worden. Hiertoe wordt het USRUN bit
in
het statuswoord van de structuur gezet, zodat de
scheduler de taak bij de volgende doorgang kan activeren.
Door het zetten van het USRUN bit, wordt de taak BNTASK
gestart.
De taak verwerkt het bericht en zet na afloop het
antwoord voor de satelliet in de userbuffer.
Het eerste
woord van de header wordt ingevuld met de lengte van het
dataveld. Hierna programmeert BNTASK de BudgetNet interface
voor het versturen van de header naar de satelliet.

- 4 -~ header is door de taak verstuurd naar de
satelliet.
interface wordt geprogrammeerd om het
De
dataveld naar de satelliet te sturen.
De lengte van het
dataveld wordt uit het eerste woord van de header gehaald,
die zich nog in de structuur bevindt.
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- S - Het totale antwoord van de host-computer is naar
de satelliet gestuurd. De interface wordt weer in de poll
mode gezet om opnieuw een satelliet met een bericht te
zoeken. De interrupt routine begint opnieuw bij deel 1.
Het onderstaande programma geeft schematisch de interrupt
routine weer.
IF error(CSR) THEN state := 0 poll_mode
ELSE
CASE state OF
0: BEGIN
IF stat > max stat THEN
state := 0 poll mode
ELSE state := 1 receive(header,4) FI
E~

1:

2:

BEGIN len := header[O]
IF len > 260 THEN state := 0 poll mode
ELSE state := 2 receive(data,len)-FI
END
BEGIN state := 3 usrun := true
END

% BNTASK verstuurt header:

3:
4:

transmit(header,4)

BEGIN state:= 4 transmit(data,header[O])
END
state := 0 poll_mode

E~

FI
S.S

BESCHRIJVING BUDGETNET-TAAK

In de scheduler is een extra test opgenomen om te zien
of de BudgetNet-taak BNTASK geactiveerd moet worden. Dit
gebeurt evenals bij de andere taken, door te kijken naar het
USRUN bit in het statuswoord van de BudgetNet structuur.
Deze test is aan het begin van de scheduler geplaatst, omdat
BudgetNet veel sneller werkt dan de RS 232 lijnen en zo een
eventueel bericht zo snel mogelijk kan worden afgehandeld.
Bij aanvang van BNTASK wordt getest of het bericht een
bootstrap bericht is, door te kijken of de lengte van het
dataveld 0 is, dat in de header staat. In dat geval wordt
de procedure BNBOOT aangeroepen. Hierin wordt blok 1 van de
file 'SDK:BNSBOT.SAV' opgezocht en naar
de
satelliet
gestuurd (zie verder appendix B).
Betreft het geen bootstrap aanvraag, dan wordt de
procedure voor het afhandelen van DAP berichten aangeroepen.
Een probleem dat hierbij opgelost moet worden is het
kanalengebruik van de gebruikers en meer bijzonder de
kanalen offset. In vergelijking met een usertaak die werkt
voor een satelliet, werkt de BudgetNet structuur voor
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meerdere (BudgetNet) satellieten. Het idee ligt dus voor de
hand om enerzijds alle informatie betreffende het lopende
transport in de BudgetNet structuur te bewaren, terwijl de
gebruikerafhankelijke gegevens in aparte (BudgetNet) user
structuren worden bewaard.
De BudgetNet user structuur
bestaat
uit acht woorden.
Hiervan Z~Jn twee woorden
gebruikt voor het tijdstip van het laatste bericht, een
woord voor het totaal aantal berichten en een byte voor het
aantal opgetreden fouten bij die gebruiker.
Om voor alle
BudgetNet gebruikers, vier verschillende kanalen te krijgen,
wordt behalve de kanalen offset die in de
BudgetNet
structuur staat, ook nog de kanalen offset van de gebruiker
opgeteld bij het kanaalnummer in het bericht. De procedure
die de DAP berichten afhandelt kan door h~t testen van het
byte BNTST uitmaken of het een normale user structuur
betreft of de BudgetNet structuur.
Op het einde van de
procedure voor de DAP berichten, wordt het klaarge~akte
bericht dat in de structuur staat, naar de satelliet
gezonden door de procedure SNDMSG (send message).
Deze
procedure splitst nu de gemeenschappelijke weg weer uit,
daar de beide verschillende interfaces op een totaal andere
manier aangestuurd moeten worden.
Voor het versturen van een (deel-) bericht naar de
satelliet wordt het commando TTSW (zie appendix D). Dit
commando kan ervoor zorgen dat de master in principe
oneindig
lang moet wachten, indien de satelliet niet
geprogrammeerd wordt om een bericht te ontvangen.
Ook bij
het commando RFS kan dit probleem optreden. De oplossing
hiervoor is een software time-out.
In
de
BudgetNet
structuur is daarom een woord opgenomen dat op een aantal
kloktikken van 20 ms geïnitialiseerd wordt. In de scheduler
wordt dit woord bij elke doorgang een verlaagd. Is het
woord <= 0 geworden, dan wordt de interface gestopt door het
zetten van het stop bit in het controle- en statusregister.
Als tijdslimiet is een tijd van 10 kloktikken genomen wat
overeenkomt met minimaal 0,2 s.
De reden dat dit in de
scheduler gedaan wordt, is dat we hierin een timerfunctie
verkrijgen, zonder dat er een nieuwe .MRKT (marktime) nodig
is (vgl. time-out 4.7). Treedt een time-out op dan wordt
in de structuur van de betreffende BudgetNet gebruiker het
byte time-out verhoogd, dat het aantal time-outs aangeeft.
Spoedig bleek dat het huidige
aantal
van
drie
kloktikken (60 ms), dat de scheduler aan de background
afstaat, voor BudgetNet veel te groot is.
Deze tijd is
daarom verkort tot slechts een kloktik (20 ms). Ook de
completion routine (zie 4.8) voor de BudgetNet-taak is
aangepast.
Bij de RS 232 lijnen controleert de completion
routine alleen op een opgetreden fout en zet het USRUN bit,
zodat de taak bij de volgende doorgang van de scheduler
geactiveerd wordt. De completion routine van BudgetNet doet
hetzelfde, maar activeert na het redden van de registers,
direct BNTASK. De taak hoeft alleen nog maar de interface
te programmeren voor het versturen van de header naar de
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satelliet.
Deze methode bespaart gemiddeld
de
halve
doorgangstijd van de scheduler. Een voorwaarde om direct
het laatste deel van de procedure te kunnen uitvoeren is,
dat er geen programmed request nodig zijn die gebruik maken
van de USR (User Service Routines), [REF80] 1.1.2.8.
Aan
deze voorwaarde is voldaan omdat er na completion geen
file-manipulaties meer plaatsvinden.
Ook bij de RS 232
lijnen zou de bijbehorende usertaak direct gestart kunnen
worden. Dit is echter niet gedaan omdat hierbij lange
CRC-berekeningen kunnen optreden en de tijdwinst nihil is,
vergeleken met de overstuurtijd van een bericht.
Er is in BSLAVE ook nog het terminal commando BRES
(BudgetNet Reset) toegevoegd. Hiermee kan men de interface
en bijbehorende interrupt routine opnieuw initialiseren,
mocht de master interface onverhoopt ergens vastzitten,
zonder BSLAVE te moeten stoppen en opnieuw te starten.
Ook
is er een apart programma BSHOW geschreven, dat vanuit de
background een soortgelijk overzicht
levert
voor
de
BudgetNet gebruikers als voor de RS 232 gebruikers. De
reden dat het niet als commando in BSLAVE is ingebouwd, is
het gebrek aan geheugenruimte.
5.6

VERANDERINGEN IN PEP

In deze paragraaf zal kort verteld worden, hoe files in
PEP geimplementeerd zijn en welke veranderingen hierin nodig
zijn om via het BudgetNet Local Area Network te kunnen
werken. De beide programma delen van PEP die het werken met
files mogelijk maken zijn: PEPFI (Files) en PEPDC (Data
Communicatie).
PEPFI zorgt vooral voor
het
bijhouden
van
de
administratie van een file. Bij het declaren van een file
worden een filestructuur en een (data)buffer van 256 woorden
gecreeerd.
De filestructure bestaat uit twee delen: een IO
structuur, zoals voor elke stream in PEP en een specifiek
gedeelte voor files. Het laatste deel bevat oa. statusbits
van de file (open, gesloten, schrijfoperatie nodig), de
filenaam (na een enter_file of een lookup_file in PEP), het
huidige bloknummer, een pointer naar de buffer en de huidige
positie in de buffer.
Bij het declareren wordt de file
gekoppeld aan een kanaalnummer. Zijn er al vier kanalen in
gebruik dan wordt door PEP een foutmelding gegeven. In de
operatie vector voor files zijn vier elementaire operaties
gedefinieerd: lezen of schrijven van een aantal bytes en
lezen of schrijven van een nieuwe regel. Door PEPFI worden
bij het schrijven de bytes in de buffer gezet. Is de buffer
vol dan wordt
eerst
de
huidige
buffer
naar
het
achtergrondgeheugen weggeschreven. Hierna wordt de rest van
de bytes in de buffer gezet.
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De echte koppeling met de aanwezige hardware, vindt
plaats in PEPDC.
Voor een RTll versie van PEP op een
computer met een eigen (floppy-) disk, zijn dat de RTll
programmed requests voor het schrijven van een buffer, een
lookup van een file etc. Voor een satelliet met een RS 232
lijnverbinding, staan in PEPDC procedures die de opdracht
vertalen naar de bijbehorende DAP berichten, het gevormde
bericht
naar
de host zenden en het antwoord hierop
teruggeven naar PEPFI.
Voor BudgetNet is het noodzakelijk dat het dataveld van
een bericht in een doorlopend stuk geheugen staat. Er wordt
daarom in PEPFI een buffer gecreeerd ter lengte van 260
woorden.
Het extra stuk van vier woorden is nodig om bij
een write block opdracht hierin het DAP protocol te kunnen
zetten.
Wordt in PEPFI de pointer naar de buffer gebruikt,
dan moet deze eerst met met acht worden verhoogd, zodat deze
naar het echte datagedeelte van de buffer wijst.
In PEPDC wordt het over te sturen bericht klaar gezet
in de buffer. De lengte van het bericht wordt in een blokje
van vier woorden gezet, dat als header naar de host gestuurd
zal worden. De procedure DO.IO (in PEPDC) verzendt eerst de
header en daarna het dataveld met het bericht. Hierna wordt
gewacht op het antwoord van de host, dat eveneens bestaat
uit een header van vier woorden en een dataveld.
Door PEP
wordt actief gewacht of de interface klaar is met het
laatste commando. De tijd die een satelliet krijgt voor het
programmeren van de interface voor het volgende bericht, is
met 0,2 s groot genoeg, zelfs met meerdere parallelle taken
in PEP. Het alternatief zou het schrijven van een interrupt
routine Z~Jn. Deze ziet zou er ongeveer hetzelfde uitzien
als de interrupt routine in die in BSLAVE gebruikt wordt.
Het nadeel is dat het onnodig gecompliceerd is voor de
huidige
toepassingen.
Er vindt ook een voortdurende
controle op een time-out plaats. Dit wordt door PEP ook
actief gedaan door het vergelijken van de huidige tijd met
een bepaalde tijdslimiet. Een time-out kan optreden doordat
het lijnprotocol faalt en de satelliet bv. wacht op het
laatste woord.
Bij Local Area Netwerken kunnen (door
de
grote
snelheid) fouten optreden en vaker dan bij bv. de 9600 baud
lijnen. In PEPDC is daarom een retry ingebouwd. Is na het
afhandelen van een deelbericht, een protocolfout (bit 15 van
het CSR) of een time out opgetreden, dan wordt het hele
bericht opnieuw uitgezonden.
Er is een maximum van vijf
gesteld aan het aantal pogingen om het bericht over te
sturen. Voor het antwoord van de host wordt dezelfde buffer
gebruikt als waar eerst het bericht in stond. Dit is geen
probleem, daar de buffer bij alle operaties leeg is, behalve
bij een write_block opdracht. Het antwoord hierop is echter
maximaal drie woorden groot, zodat de echte databuffer
hierbij niet overschreven kan worden.
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UITBREIDING EN ONTWIKKELING

Het programma BSLAVE zoals dat in het vorige hoofdstuk
beschreven is, heeft vanaf eind '84 als proef gedraaid. Het
netwerk bestond
uit
vier
aangesloten
stations:
de
hostcomputer (master), de PDP 11/23+ die onder RT11 of TSX
werkt en twee PDP 11/02 satellieten, die met PEP werken. Er
zijn in deze tijd geen noemenswaardige problemen opgetreden.
Bij het werken met BudgetNet valt vooral op dat het
filetransport erg snel gaat. De gebruikers vinden daarom
het werken met BudgetNet erg prettig.
In de rest van dit hoofdstuk wil ik een aantal
verbeteringen bespreken en enkele suggesties geven voor
toekomstige ontwikkelingen.

6.1

BERICHTENAFHANDELING

- Meerdere buffers
Bij het huidige programma wordt voor BudgetNet maar een
buffer gebruikt voor het ontvangen of versturen van een
bericht. Wordt een ontvangen bericht verwerkt, dan moet de
master interface wachten totdat deze het antwoord naar de
satelliet kan sturen. In de tussentijd is voor alle andere
satellieten
de
BudgetNet
lijn
"dood".
Voor enkele
aangesloten satellieten hoeft dit geen probleem te zijn,
omdat het lezen van een blok slechts ca. 35 ms duurt.
Problematischer wordt het bij een file-access op een schijf
waarvan de directory groot is (ca.
1 s) of een blok
schrijven naar de printer (ca.
4 s).
Neemt het aantal
satellieten dan ook nog toe, dan zullen de wachttijden sterk
oplopen.
Dit probleem kan worden opgelost door meerdere buffers
te gebruiken voor de berichten afhandeling. Is een buffer
gevuld met een bericht dan kan de master interface doorgaan
met pollen. Heeft een andere satelliet ook een bericht, dan
kan dit in de volgende buffer weggezet worden.
Als een
bericht door SLAVE verwerkt is en het antwoord naar de
satelliet gestuurd kan worden, moet de master interface
eerst gestopt worden met pollen. Hierdoor zal (bijna) geen
wachttijd ontstaan om berichten naar de host-computer te
sturen.
Wel zal de wachttijd blijven bestaan voor toegang
op het randapparaat van de hostcomputer. In figuur 6.1 zijn
de mogelijke toestanden van de master interface aangegeven.
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Toestandsdiagram van de master interface.

Dit houdt voor BSLAVE een ingrijpende verandering in. I.p.v
een BudgetNet-taak komen er dan enkele BudgetNet-taken die
elk een buffer beheren.
- Langere berichten
Bij het gebruik van het programma COPYBN (appendix C)
duurt het transporteren van een blok van een schijf naar de
locale computer ca. 35 ms. De tijd die BudgetNet nodig
heeft voor het versturen van een blok van 256 woorden is
slechts iets meer dan 2 ms. De overdrachtssnelheid van de
magnetische schijf (RL02) bedraagt 256 KW/s. Voor een blok
van 256 woorden is de leestijd ca. 1 ms. De RT11 files op
disk vormen een aaneen gesloten rij van blokken. De tijd
voor het vinden ven een bepaald blok, wordt dus bepaald door
de omwentelingstijd van de schijf. De rotatiefrequentie van
de schijf is 2400 omw/min , de omwentelingstijd dus 25 ms.
Een andere factor die meespeelt is de tijd die verstijkt
voor de scheduler weer gewekt wordt door de klok. Deze tijd
is ingesteld op een kloktik (20 ms) en de wachttijd is
gemiddeld 10 ms. We zitten bij het transport van de blokken
van een file dus voornamelijk te wachten op de vertraging
door de klok en de omwentelingssnelheid van de schijf.
Om de ongunstige verhouding te verbeteren moeten bij
het lezen en schrijven langere berichten gebruikt worden.
Worden bv. vier blokken tegelijkertijd gebruikt, dan zal de
tijd nodig voor het lezen op de schijf en het versturen door
BudgetNet nauwelijks groter worden, terwijl er vier maal
zoveel informatie tegelijk verstuurd wordt. In PEP zijn
grotere buffers vooral van belang bij het ophalen of
wegschrijven
van
de
PEP
programma's
naar
het
achtergrondgeheugen. Het is mogelijk door een verandering
in PEPFI (zie 5.6) grotere buffers te creeeren. Grotere
buffers hebben vooral zin bij het ophalen of bewaren van
programma's.
Voor files die door de gebruiker gedeclareerd
worden heeft een grotere buffer minder zin, daar deze veel
minder snel door het programma leeggelezen zullen worden.
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Ook is het mogelijk gebruik te maken van de programmed
requests .SPND en .RSUM [REF80] 2.77, waardoor de wachttijd
op de klok komt te vervallen.
- Meerdere berichten
Door het
gebruik
van
meerdere
buffers
kunnen
"tegelijkertijd" meer berichten afgehandeld worden.
In
principe hoeven niet alle berichten afkomstig te zijn van
verschillende
satellieten.
De
mogelijkheid
dat een
satelliet meerdere berichten achter elkaar kan versturen is
speciaal bedoeld voor satellieten waar meerdere gebruikers
mee moeten werken.
Te denken valt hierbij
aan
het
multi-user PEP systeem (zie 1.3) en de concentrator (zie
6.4).
Bij deze systemen ZlJn de berichten
volstrekt
onafhankelijk van elkaar en het maakt niet uit in welke
volgorde de fileserver deze afhandelt. Voor een single-user
systeem biedt dit geen voordelen, daar PEP verwacht dat de
file operaties chronologisch
uitgevoerd
worden.
Het
protocol dient hiervoor in twee opzichten veranderd te
worden:
- Aan het bericht dient een "volgnummer" te worden
toegevoegd.
Bij het antwoord wordt dit nummer weer
teruggestuurd, waardoor de satelliet weet welk antwoord
binnenkomt.
- Er kan een collision optreden als de satelliet een
bericht wil sturen terwijl de master een antwoord wil
terug sturen. De satelliet moet dan de master de
gelegenheid geven eerst het antwoord te sturen.
- Andere header
In de huidige header wordt alleen het eerste woord
gebruikt om de lengte van het te volgen dataveld aan te
geven. Het is effectiever bij om de diverse codes van het
DAP protocol in de nog vrije woorden van de header zelf mee
te geven (zie fig. 6.2). Het dataveld bestaat dan alleen
nog uit data zoals een filenaam of een databuffer. De winst
zit niet zozeer in het aantal bespaarde woorden, maar in het
verminderen van het maximum aantal deelberichten tot drie
(anders altijd 4).
Satelliet
Reader:
256.
2011 20
lsblchan
x
msb

---------'

Dataveld:
data
buffer
256.
woorden
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Host-computer
Reader:

.--------- .

I
I~

204° 20

I

ch:nl

'--------'

Fig. 6.2

Het plaatsen van de DAP in de header.
Vergelijk dit met figuur 5.1.

- Device handler
De beste methode om een aantal van de besproken zaken
te realiseren is het schrijven van een zgn. device handler
voor BudgetNet, zie [SSM80] hoofdstuk 7. Een device handler
is een specifiek stuk programma dat een aangesloten IO
randapparaat stuurt. Het is dan mogelijk geworden m.b.v.
de programmed requests van RTll alle randapparatuur op een
uniforme manier aan te spreken, hoe
verschillend
de
randapparatuur onderling ook is.
Bij
de
device
handler
voor
BudgetNet
treden
soortgelijke problemen op als bij de device handler voor de
RS 232 lijnen. Voor een uitvoerige beschrijving verwijs ik
naar [Baa85].
De problemen bestaan vooral in: het intern
queuen [SSM80] 7.4, controle op time-out [SSM80] 7.6 en de
juiste afhandeling van opgetreden fouten.
De BudgetNet
device handler vervangt de interrupt routine die zich in het
programma bevindt.
De voordelen van een device handler
zijn:
- Ook andere programma's kunnen met BudgetNet werken.
Het programma wordt overzichtelijker.
De RTli-monitor zorgt automatisch voor het plaatsen van
de opdrachten in de queue van de device handler.
Het programma is gemakkelijker aan te passen aan andere
systemen.
6.2

PRINTERSPOOLER

Door als device in de filenaam 'LP' mee te geven, is
het mogelijk een stuk tekst (bv. een listing) op de printer
te
krijgen.
Doen
dat
echter
meerdere
gebruikers
tegelijkertijd, dan komt de uitvoer van hen door elkaar uit
de printer, wat natuurlijk niet gewenst is.
Een simpele
oplossing dit te voorkomen is het "bezetten" van de printer
door de eerste gebruiker die een enter file op de printer
uitvoert.
Bij
een close file wordt de printer weer
vrijgegeven.
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Aan deze oplossing zijn drie nadelen verbonden:
- De andere gebruikers moeten lang wachten.
De printer wordt ineffectief gebruikt als er af en toe
wat regels geschreven worden.
Het is mogelijk dat de satelliet, doordat deze uitvalt
of een fout in het PEP programma optreedt, geen
close_file uitvoert. Hierdoor zal de printer altijd
bezet blijven.
De beste oplossing voor dit probleem is het SPOOLen van
de printeruitvoer.
Een aantal mogelijkheden om dit te
verwezenlijken zijn gegeven in appendix F.
6.3

COMMUNICATIE NAAR DE SATELLIETEN

In de praktijk blijkt dat men
beschikken om boodschappen naar
sturen. Vooral als SLAVE gestopt
onderhoud) is het wenselijk de
waarschuwen.

over een mogelijkheid wil
een of meer gebruikers te
moet worden (bv.
voor
gebruikers van tevoren te

De eenvoudigste manier hiervoor is de interface te
programmeren voor het ontvangen van een header van vier
woorden. De master stuurt een header en een dataveld, dat
de nieuwe code voor een boodschap bevat en de tekst van de
boodschap zelf. In PEP kan na ontvangst een vlag gezet
worden, die aangeeft dat er een boodschap binnengekomen is.
In de scheduler van PEP kan hierop getest worden. Voor deze
mogelijkheid met BudgetNet dient er een interrupt routine
geschreven te worden. Bij het afhandelen van een normaal
bericht naar de host-computer, dient de interface eerst uit
de receive-rnode gehaald te worden. Ook kan het protocol dan
eenvoudig uitgebreid worden om satellieten naar elkaar
berichten te laten sturen. De host-computer dient hierbij
als een "doorgeef" station, omdat de satellieten elkaar niet
direct mogen adresseren.
6.4

GEHEUGENRUIMTE

Bij de besproken uitbreidingen treedt een probleem
steeds meer naar voren: de beperkte geheugenruimte die
beschikbaar is.
In deze paragraaf wil ik een aantal
mogelijkheden bespreken om dit probleem te verminderen.
- Dynamische lijnbuffers
De meeste geheugenplaats in SLAVE wordt ingenomen door
de buffers voor de berichten. Bij de lijnen dient er in
principe voor elke satelliet een buffer te zijn, die direct
kan worden gebruikt. Voor BudgetNet zijn enkele buffers al
voldoende om alle satellieten te bedienen.
Het is echter
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ook mogelijk voor de lijnen ook een dergelijk principe te
gebruiken. Deze methode van dynamische lijnbuffers kan als
volgt werken: er is een rij van een beperkt aantal (bv. 8)
buffers. Komt er een geldig bericht binnen, dan wordt dit
geplaatst in de eerste vrije buffer. Het is echter mogelijk
dat er geen vrije buffers meer zijn, terwijl er toch
berichten kunnen binnenkomen. De praktijk leert echter dat
er zelden twee gebruikers tegelijkertijd met berichten bezig
z~Jn.
Deze methode kan evenals bij BudgetNet goed in een
device handler worden toegepast. Het protocol kan worden
uitgebreid met een foutmelding dat er geen buffer vrij was.
De satelliet kan het even later dan nogmaals gaan proberen.
- Concentrator
Onder een concentrator wordt in dit verband verstaan:
een computer waarop meerdere satellieten kunnen worden
aangesloten en die slechts een of enkele lijnverbindingen
heeft met de host-computer. De concentrator zorgt er dus
voor dat de satellieten de lijnverbindingen
naar
de
host-computer
delen.
De verhouding tussen de in- en
uitgaande lijnen bedràagt bv. 4 : 1. De mogeliJKheid van
een concentrator is gebaseerd op het eerder vermelde feit,
dat het nauwelijks voorkomt dat
meerdere
satellieten
tegelijkertijd
berichten naar de host-computer zenden.
Tijdens een stage is de mogelijkheid van zo'n concentrator
onderzocht en een ontwerp ervoor beschreven [Bla85]. Door
het gebruik van een concentrator wordt het aantal RS 232
lijnen naar de host-computer verminderd, wat leidt tot
geheugenbesparing.
Een grote verbetering van de concentrator zou zijn om
de interfaces van de uitgaande lijnen te vervangen door een
BudgetNet interface.
Hierdoor
zullen
de
wachttijden
minimaal worden. Verder moet o.a. de CRC-berekening in de
concentrator verricht worden, wat ook een lastenverlichting
van de host-computer betekent. Het is zelfs mogelijk door
concentrators alle RS 232 lijnen naar de host te laten
vervallen, zodat deze alleen via BudgetNet werkt.
- XM monitor
De host-computer (PDP 11/23) heeft de beschikking over
256 KByte geheugen.
De RT11FB monitor gebruikt hiervan
slechts 64 KByte. Met de XM (eXtended Memory) monitor kan
men
het
overige
geheugen
wel
gebruiken
([SSM80]
hoofdstuk 4). De XM monitor maakt gebruik van de Memory
Management Unit (MMU). Voor een uitgebreide verklaring zie
paragraaf 1.2. In onze groep is echter weinig bekendheid en
ervaring met deze monitor. Ook het gebruik door anderen is
zeer beperkt.

Uitbreiding en ontwikkeling
TSX
6.5

Page

65

TSX

TSX is een (time-sharing) multi-user versie van RT11,
die gebruik maakt van het 256 KByte geheugen. Het TSX
operating systeem biedt hierdoor interessante mogelijkheden
om als operating systeem op de host-computer te gebruiken.
Een gebruiker kan in TSX met vrijwel alle oude RT11
programmatuur blijven werken (editor, assembler etc.). TSX
maakt het echter mogelijk dat verschillende gebruikers
tegelijk bezig Z~Jn.
TSX biedt ook nog verdere voordelen
t.o.v. RT11; zo is het bv.
mogelijk bij commando-files
argumenten mee te geven, zie [TSX8la] en [TSX81b].
Behalve de normale jobs voor de aangesloten terminals
er nog andere jobs in het systeem mogelijk. Elke
terminal (reele lijn) heeft de mogelijkheid om een of meer
virtuele lijnen te starten.
Draait op de ene lijn een
· (langdurig) programma, dan kan de gebruiker overschakelen op
een andere lijn en daar gewoon verder gaan met andere
werkzaamheden. De lijnen (reeel of virtueel) die niet met
terminal verbonden zijn, hebben echter een lagere
de
prioriteit. Heeft een lijn uitvoer naar de terminal dan
wordt gewacht tot deze met de terminal verbonden is. Een
andere mogelijkheid is het gebruiken van zgn.
detached
jobs.
Is zo'n job eenmaal gestart, dan is er geen
communicatie via de terminal meer mee mogelijk en draait
onafhankeliJK van de gebruiker die de job gestart heeft.
Detached jobs zijn
vooral
geschikt
voor
langdurige
rekenprogramma's.
De prioriteit is vrijwel gelijk aan die
van de lijnen die met een terminal verbonden zijn.
z~Jn

Eind '84 is mede door mij op de POP 11/23+ computer,
Dit werd gedaan om twee
het TSX systeem geinstalleerd.
redenen:
- Het testen van een SLAVE programma met device handlers
onder TSX.
- Met meerdere gebruikers tegelijk werken op de POP
computer.
Alleen op de 11/23+ computer is het mogelijk te editten
(programma's en verslagen) _en te assembleren. Doordat er nu
vele gebruikers zijn is dit moeilijk te doen op een computer
met een single-user operating systeem.
De TSX computer dient een dataverbinding met
de
host-computer te hebben om files, die geassembleerd zijn op
de 11/23+ voor de andere satellieten beschikbaar te maken en
om listings op de printer te verkrijgen. Hiervoor zijn twee
programma's gemaakt: COPYBX via BudgetNet (appendix C) en
COPYTS [Baa85] via de lijn.
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Enkele voordelen van SLAVE onder TSX Z1Jn:
- Geen geheugenproblemen (56 KByte per programma)
- Op de host kan ook nog met andere grote programma's
gewerkt worden.
- TSX kan gegenereerd worden met een (printer-) spooler.
- TSX kan van een of meerdere schijven (gedeelten van) de
directory in het geheugen bewaren. Dit zorgt ervoor
dat files zeer snel gevonden kunnen worden.
- Er kan in TSX gewerkt worden met inlog-procedures.
Hierdoor kunnen onbevoegden niet aan de computer komen.
Als SLAVE als een detached job onder TSX draait, dient de
communicatie te geschieden via de zgn. ·~essage Channels"
van TSX, [TSX8la] hoofdstuk 9. Hiervoor dient een speciaal
communicatie programma gebruikt te worden, dat de berichten
naar SLAVE stuurt. In SLAVE vervalt de TTYTASK (4.9) die
opdrachten van de terminal leest. In plaats hiervan komt
een COMTASK die de opdrachten uit de message channels leest
en een antwoord via zo'n channel terugstuurt.
Het aantal beschikbare kanalen voor de file-operaties
van de diverse gebruikers is in TSX bij generatie vastgelegd
en kan niet worden uitgebreid.
Het aantal beschikbare
kanalen bedraagt 16, wat voor SLAVE (vier per gebruiker)
veel te weinig is. Men kan dit probleem verkleinen door
gebruik te maken van het de programmed requests .SAVESTATUS
en .REOPEN ([REF80] 2.68 en 2.66). Hiermee kan de inhoud
van een kanaal in het geheugen bewaard worden en later weer
hesteld worden. Het aantal werkelijke kanalen kan dan een
veelvoud van 16 bedragen door dit multiplexen. Nadeel is
dat deze methode alleen bij kanalen gebruikt kan worden
waarop een .LOOKUP is uitgevoerd.
6.6

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

De huidige situatie is weergegeven in figuur 2.4.c. In
figuur 6.3 is de structuur geschetst van een toekomstig
netwerk gebaseerd op BudgetNet.

print
server

BudgetNet

Fig. 6.3

file
server

concentrator

print
server

gateway

PEP satellieten

Toekomstig BudgetNet netwerk.
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Wat in de geschetste opstelling opvalt is dat er
meerdere computers in het netwerk opgenomen zijn, die elk
hun eigen specifieke diensten aanbieden. De fileserver is
het beschreven programma BSLAVE. De printer is niet via een
kabel op de host-computer aangesloten, maar is rechtstreeks
aangesloten op BudgetNet. Samen met een processor voor de
besturing
vormt
de
printer
nu
een
zelfstandige
printerserver.
Meerdere
printerservers
kunnen worden
aangesloten bv. met een "snelle" en een "nette" printer.
Een concentrator zorgt ervoor dat ook nog met de RS 232
lijnen met de fileserver gewerkt kan worden. In het netwerk
kan ook een "gateway" naar het THENET opgenomen worden.
Deze koppelings functie wordt eveneens door een zelfstandige
processor verzorgt. Door nu berichten naar deze computer te
sturen is het mogelijk dat de aangesloten gebruikers op het
THENET en bv. op de Burroughs B7900 kunnen werken.
Het probleem dat bij een dergelijk netwerk opgelost
dient te worden, is de toegang tot het medium.
Bij
BudgetNet is er sprake van een hierarchische structuur,
waarop het lijnprotocol gebaseerd is. Deze problematiek
vormt een interessant onderwerp voor verdere studie. Om het
mogelijk te maken dat elk station met elk ander station kan
communiceren, kunnen bv. twee methoden gebruikt worden.
Bij de eerste methode vraagt het station dat met een
ander wil communiceren, vraagt aan de huidige master via het
software protocol de master functie aan.
Wordt
dat
toegestaan, dan wordt het station de nieuwe master en kan
als master direct met een ander station communiceren.
De
nadelen
van
deze methode ZlJn dat er onvoorspelbare
wachttijden kunnen ontstaan en dat de computer met de
huidige master functie uitvalt.
De tweede methode is simpeler, maar ook betrouwbaarder.
Hierbij bevindt zich in het netwerk een vaste master. Wil
een station iets naar een station zenden, dan stuurt deze
het eerst naar de master. In het bericht is ook aangegeven
voor welk station het bericht bestemd is. De master stuurt
het ontvangen bericht door naar het bedoelde station. De
master dient hierbij als "doorgeefluik" voor de berichten.
Het nadeel van deze methode is dat een bericht tweemaal via
het netwerk verstuurd moet worden.
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CONCLUSIES

Multi-user PEP heeft geleid tot een voor het practicum
goed bruikbaar programma. Op de LSI 11/23 kan nu door drie
groepjes van studenten tegelijkertijd gewerkt worden.
Een
belangrijke verbetering is het aansluiten van de LSI 11/23
met multi-user PEP op BudgetNet.
Multi-user PEP bezit door zijn opzet niet over alle
uitgebreide mogelijkheden van de normale PEP-versies. Voor
normaal gebruik is dit echter geen bezwaar.
Gezien de
enorme taak deze mogelijkheden wel te verwezenlijken, denk
ik dat er beter aandacht besteed kan worden om
een
multi-user PEP-versie te maken voor de M68000-processor.
De BudgetNet fileserver heeft vanaf eind '84 als proef
gedraaid op de afdeling der Technische Natuurkunde. Het
netwerk bestond uit vier aangesloten stations. Er ZlJn in
deze tijd geen noemenswaardige problemen opgetreden. De
gebruikers vinden het werken met BudgetNet erg prettig,
vooral door het snelle lijntransport.
Een belangrijke verbetering voor de fileserver is het
implementeren van een printerspooler, waardoor voorkomen
wordt dat de uitvoer van twee of meer gebruikers door elkaar
op de printer komt. Het TSX systeem, dat eind '84 op de PDP
11/23+ geïnstalleerd is, voldoet goed en biedt interessante
mogelijkheden als operating systeem voor de host-computer.
Het schrijven van de fileserver in de programmeertaal C,
zorgt ervoor dat de onderhoudbaarheid van het programma
sterk toeneemt en uitbreidingen gemakkelijker gedaan kunnen
worden.
Het BudgetNet LAN dient in de toekomst uitgebreid te
worden
met
meerdere
computers die speciale diensten
aanbieden aan de aangesloten gebruikers.
Voorbeelden:
fileservers, printerservers en een computer die voorziet in
een koppeling met het THENET.
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APPENDIX A
DE ROUTINES BASTA EN INIJOB
; The switchlog routines
basta:

2$:

mov
sub
mov
mov
mov
sub
bne
return

inijob: mov
mov
mov
sub
add
mov
2$:
sub
bne
return

bottom(rS),-(sp);
sp,(sp)
(sp), rO
tsk.sp(rS),rl
(sp)+, (rl)+
112, rO
2$

Calculate
length
Count
Place where to store data
Store one word
Count it
More to do
Back to caller of task

sp,bottom(rS)
tsk.sp(rS),rl
(rl)+,rO
112, rO
rO,rl
-(rl),-(sp)
112, rO
2$

Store old bottam
Place where to get data
Length used as count
Don' t move the length
Transfer one word
Start after previous basta

De routines INIJOB en BASTA zijn bedoeld om taken te
starten en te beeindigen. De routines zijn erg kort kort en
zijn veel effectiever dan verschillende jobs
in
een
multi-user operating systeem. Er wordt gebruik gemaakt van
Om een taak te
de normale stack van de foreground job.
starten wordt de routine INIJOB aangeroepen. Deze routine
zet
de
gebruikerafhankelijke
stackdata
vanuit
een
gereserveerde plaats in de user structuur op de stack. De
RETURN van INIJOB zorgt ervoor dat de taak verdergaat na de
laatste
aanroep
van
BASTA.
Wil een taak zichzelf
beeindigen, dan wordt de procedure BASTA aangeroepen.
De
gebruikerafhankelijke stackdata wordt van de stack gehaald
en bewaard in de gereserveerde ruimte.
Dat een taak
zichzelf beeindigd, heeft tot gevolg dat er niet te veel
data op de stack staat. Het is met deze oplossing ook niet
een nodig elke taak een volledige stack te geven, wat erg
veel geheugenruimte kost.
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APPENDIX B
BOOTSTRAPPEN ONDER BUDGETNET

Op de BudgetNet interface is een bootstrap aanwezig op
adres 173000. De bootstrap PROM kan m.b.v. een schakelaar
op de print naar keuze al of niet geselecteerd worden.
Het
onderstaande programma komt in essentie overeen met de
aanwezige bootstrap.
BudgetNet Primary Bootstrap
File: BNSBOT.MAC
botadr
len
bar
ttm
rfm
boot:
retry:

10$:

20$:

= 1000
= 2048.
= 176170
3

=1

reset
mtps
mov
mov
mov
clr
clr

/1340
/lbotadr-8. ,rl
I/bar, rO
rl,(rO)+
(r 1)+
(rl)+

mov
mov
tstb
bpl
tst
bmi
mov
mov
tstb
bpl
tst
bmi
jmp

/l-4,(r0)+
llttm, (rO)
(rO)
10$
(rO)
re try
11-len,-2( rO)
tlrfm,(rO)
(rO)
20$
(rO)
re try
@llbotadr

.end

boot

Reset IO devices
Disable all interrupts
RI points to bootmessage
RO points to BAR
Address of message in BAR
Make a double 0 message,
so host will send
secondary bootstrap
Message length 4 words in WC
Transmit to master
Ready
No, wait
Error
Yes, re try
Length SDK:BNSBOT.SAV in WCR
Receive secondary bootstrap
Ready
No, wait
Error
Yes, retry
Jump to begin of BNSBOT

Het programma stuurt een bericht naar de
master
(host-computer) waarvan de eerste twee woorden gelijk aan 0
zijn ( een zgn. bootblock). Hierop verwacht de slave een
bericht van 2048 woorden dat de secondary boot bevat. Het
ontvangen bericht wordt vanaf adres 1000 in het geheugen
gezet.
Wordt er bij het transport een fout gedetecteerd,
dan wordt direct opnieuw geprobeerd de bootstrap binnen te
halen.
De gevolgde methode van bootstrappen is verder
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identiek aan die bij de RS 232 lijnen.
Het 2048 woorden groot bericht bevat 256 woorden
uitvoerbare code van de file 'SDK:BNSBOT.MAC' (BudgetNet
Secondary Bootstrap). Het werkelijke bootstrap programma
dient echter op een hoog adres in het geheugen te staan.
BNSBOT copieert daarom eerst zichzelf naar een
hoger
geheugenadres (140000).
De overtollige woorden in het
bericht worden alleen overgestuurd omdat de lengte in de
bootstrap op de interface vast is. Dit laat de mogelijkheid
open om in de toekomst een grotere secundaire bootstrap te
gebruiken, terwijl nu alleen de overstuurtijd wat groter is.
Er zijn enkele voordelen verbonden aan het werken met
BNSBOT t.o.v. SECBOT:
- De meldingen op de terminal zijn verbeterd.
- Bij het intypen van de filenaam kan bij vergissen
gebruik gemaakt worden van de delete toets om het
laatste karakter te verwijderen.
- Voor elk blok dat via de lijn is binnengehaald, wordt
op
de terminal een ' ' gezet.
Hierdoor kan de
gebruiker direct zien of het programma nog werkt.
- Bij een opgetreden fout, wordt het bericht automatisch
maximaal vijf keer herhaald.
- Het is slechts een blok groot, waardoor in BSLAVE de
normale buffer gebruikt kan worden i.p.v. een grotere
buffer.
- De stack bevindt zich in een buffer binnen
het
programma, zodat het programma volledig relocatable
(vrij verplaatsbaar) is.
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APPENDIX C
COPYBN/COPYBX

COPYBN is een programma om files te transporteren via
BudgetNet, tussen de host-computer en een computer die werkt
onder het RTll eperating system.
COPYBX is een speciale
versie voor de PDP 11/23+ als deze onder het TSX eperating
system werkt.
COPYBN is gebaseerd op soortgelijke programma's voor de
RS 232 lijnen als COPYDC, COPY23 en COPYPL. Het programma
maakt gebruik van de bestaande DAP berichten om files te
transporteren.
Voor deze DAP berichten is in het programma
PEPDC opgenomen.

Na het starten van COPYBN door:
.R COPYBN
verschijnt op de terminal een begroetingsboodschap en op de
volgende regel als prompt het karakter '*', ten teken dat
een opdracht kan worden ingetypt. Voor het versturen van
een locale file naar de host-computer kan men intypen:
*locale filenaam>host filenaam
of voor het ontvangen van een host file:
*locale filenaam<host filenaam
waarbij de filenaam
RTll-syntax:

opgegeven

dient

te

worden

in

de

'DEV:FLNAME.EXT'.
Wordt er geen device voor de ':' opgegeven dan
en rechts het default device 'DK:' ingevuld.

wordt

links

De namen voor de files op de locale en de host-computer
mogen verschillend z~Jn, maar meestal is het handiger en
overzichtelijer als zij dezelfde naam hebben.
In COPYBN
zijn hiervoor enkele handigheden ingebouwd. Als rechts geen
filenaam of extensie gegeven is, wordt deze van links
gecopieerd, evenzo als deze links niet gegeven is van
rechts. De volgende opdrachten zijn daarom gelijkwaardig:
*DK:A.X)M68:A.X
*A.X)M68:
*A>M68: .X
*.X)M68:A
*)M68:A.X
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voorbeeld

''M68: A.X"

> Receiving

''M68:A.X"

indien in het voorbeeld '<' gebruikt was om een· file van de
host naar de locale computer te copieeren. Als de file
correct getransporteerd is, wordt weer de prompt
'*'
afgedrukt voor de volgende opdracht.
Wil de gebruiker
stoppen met het file transfer programma, dan kan na de
Na een korte
prompt direct een return gegeven worden.
boodschap verschijnt de prompt '.' van de RTll monitor weer.
Ten alle tijde kan met het COPYBN programma gestopt worden
met een ACAC, wat alleen gebruikt moet worden als het
programma vastzit.
Het voordeel van COPYBN is behalve dat het capleeren
van files snel gaat, dat het programma voor alle optredende
fouten, foutmeldingen kan geven teneinde de gebruiker te
helpen.
Ten eerste kunnen fouten ontstaan in de ingetypte
opdracht. Het kan zijn dat een van beide tekens '<' of ')'
vergeten is of dat de ingetypte filenaam niet aan de syntax
voldoet. Het laatste kan gebeuren als er een verkeerd
karakter ingetypt is of omdat bijvoorbeeld de filenaam te
lang is. De boosdoender wordt dan m.b.v. het 'A'-karakter
aangewezen.
Vb.:

*M68:AB#C.X)M68:

-->

Local error: Illegal cammand

Het is in COPYBN niet meer mogelijk om op een file
structured device een non-file structured lookup uit te
voeren. Deze conditie, met rampzalige gevolgen voor de
directory van het betreffende device, wordt gedetecteerd
door het programmed request .CSISPC en geeft de foutmelding:

-->

Local error: Illegal cammand string

Het file transfer programma werkt voor het versturen
van een file als volgt. Locaal wordt m.b.v. het programmed
request .CSIGEN kanaal 3 verbonden aan de gewenste locale
file.
Via de lijn wordt m.b.v.
een enter file een
tijdelijke nieuwe file gecreeerd met de gewenste host
filenaam.
Hierna wordt vanaf kanaal 3 een blok gelezen van
de locale file en via de write block procedure naar de host
gestuurd.
Treedt bij het lezen de fout EOF (End Of File)
op, dan zijn alle blokken van de locale file gelezen en naar
de host gestuurd en wordt de tijdelijke file op de host
definitief gemaakt met de close_file procedure.
en

Bij het ontvangen van een file opent .CSIGEN
verbindt hieraan een tijdelijke file met

kanaal 0
de locale
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filenaam. Op de host wordt m.b.v. de procedure lookup file
de file met de host filenaam geopend. Hier wordt met de
procedure read block een blok van de file gelezen en locaal
naar kanaal 0 geschreven.
Wordt bij het lezen een EOF
gedetecteerd, dan wordt kanaal 0 gesloten en de tijdelijke
locale file definitief gemaakt.
Treedt tijdens het transport een andere fout op, dan
wordt de tijdelijke locale file verwijderd d.m.v. het
programmed request .PURGE. Op de terminal wordt dan een
foutmelding gegeven.
Eerst wordt gegeven of de fout op de
locale computer of op de host-computer is opgetreden.
Hierna volgt een korte omschrijving van de opgetreden fout.
Vb.:
--> Host error: File not found
--> Local error: Protected file
--> Host error: Illegal device
Na het optreden van een fout wordt het programma niet
verlaten, maar wordt weer verdergegaan bij de prompt. Het
transporteren van files gaat met COPYBN snel t.o.v. de 9600
baud lijnen: 220 blokken in ca. 10 s of ca. 50 ms per blok
van een file.
In de file COPYBN.MAC is door het veranderen van de
assembly optie TSX = 0 in TSX = 1 een TSX-versie van COPYBN,
COPYBX te genereren. De veranderen in COPYBX zijn:
- Het aanvragen van de IQ-page in TSX.
- Het vastzetten (loek) van COPYBX in het geheugen.
- Het aanvragen van de 18-bits fysische adressen van de
header en de buffer, omdat de OMA van BudgetNet met
fysische adressen werkt.
- Het laden van het MUX register met de twee extra bits
van het fysische adres.
Treedt onder TSX bij het initialiseren van deze zaken een
fout op dan wordt het programma direct gestopt en een TSX
foutmelding gegeven. Vb.:

-->

TSX error: Loek failed

In COPYBX kunnen nog een paar verbeteringen toegepast
worden: als het druk is op de TSX computer, kan het namelijk
voorkomen dat er een time-out optreedt, omdat COPYBX niet
vlug genoeg kan antwoorden op een bericht van de host. Een
simpele methode hieraan iets te doen, kan zijn een interrupt
vector aan te vragen voor BudgetNet, zodat het real-time
aspect beter gewaarborgd is. Een voordeel van het aanvragen
van een interrupt vector is verder, dat er nooit twee
personen tegelijkertijd met COPYBX kunnen werken.
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APPENDIX D
BUDGETNET COMMANDO'S

In deze appendix worden de commando's, die men voor het
controle- en statusregister ter beschikking heeft, uitvoerig
besproken.
RFM (01) Receive From Master.
Als de master de status van de interface vraagt gaat deze
naar de R-status. Als de master in de T-status is zal deze
een blok data overzenden, gevolgd door een W-statuswoord.
Mogelijke fouten: NXM, PER en BAD. Als de satelliet in de
I-status blijft, ontvangt deze geen statuswoorden met zijn
adres.
TTM (03) Transmit To Master.
Als de master de status van de interface vraagt gaat deze
over naar de T-status. Als de master in de R-status is, u l
de satelliet een blok data gaan oversturen gevolgd door een
W-statuswoord. Mogelijke fouten: NXM, COL, BAD.
RFS (21) Receive from Slave.
De interface is de master en zendt een R-statuswoord uit.
Indien de geadresseerde slave een T-statuswoord terugzendt,
wordt data van de slave ontvangen tot het WCR 0 is.
Ontvangt de master een ander statuswoord of helemaal geen
antwoord in 200 us, dan zendt de master opnieuw een
R-statuswoord uit. Wordt het stopbit gezet tijdens het data
transport, dan wordt dit niet onderbroken.
Mogelijke
fouten: NXM, PER en BAD.
TTS (63) Transmit To Slave if ready.
De interface is de master en zendt een T-statuswoord uit.
Is
het
antwoord
van
de
geadresseerde
slave
een
R-statuswoord, wordt data
overgestuurd
tot
wordcount
overflow.
Is het antwoord T dan wordt het callision bit
gezet. Elk ander antwoord of helemaal geen antwoord in 200
us zet de bits Ready en BAD. Mogelijke fouten: NXM, COL en
BAD.
TTSW (23) Transmit To Slave, Wait till ready.
De interface is de master en zendt een T-statuswoord uit.
Is
het
antwoord
van de geadresseerde satelliet een
R-statuswoord, wordt data
overgestuurd
tot
wordcount
overflow.
Is het antwoord T dan wordt het callision bit
gezet. ~s het antwoord I dan herhaalt de master zijn
T-status.
Is het antwoord W of helemaal geen antwoord in
200 us zet de bits Ready en BAD. Mogelijke fouten: NXM, COL
en BAD.
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SAS (61) Seek A Slave ready to transmit.
De zogenaamde POLL mode waarbij de interface optreedt als
master.
Hij zendt een I-statuswoord naar de satelliet met
adres dat in het laag orde byte van het MUX register staat.
Ontvangt de master een T-status als antwoord, dan wordt de
ready vlag gezet. Bij elk ander antwoord of helemaal geen
antwoord in 200 us wordt doorgegaan met het pollen. Het
adres dat in het laag orde byte van het MUX register staat
wordt vergeleken met de waarde die op de interfacekaart
m.b.v. dip-switches is ingesteld als hoogste te pollen
adres.
Zijn deze waarden gelijk dan wordt het laag orde
byte van het MUX register 0 gemaakt. Hierna wordt het MUX
register met een verhoogd en start het pollen naar een
satelliet die data wil sturen opnieuw. Wordt het stop bit
in het CSR gezet, dan stopt het pollen en worden de bits
Ready en BAD binnen 200 us gezet. Mogelijke fout: BAD.
De volgende commando's:
MM1 (31) Maintenance Mode 1
MM2 (33) Maintenance Mode 2
MM3 (71) Maintenance Mode 3
MM4 (73) Maintenance Mode 4
dienen om de werking van de interface te controleren.
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APPENDIX E
SLAVE COMMANDO'S
In deze appendix worden de diverse commando's,
SLAVE ingetypt kunnen worden, uitvoerig besproken.
E.1

SHOW

Het commando SHOW geeft een overzicht van de diverse
aangesloten gebruikers op de terminal:
Version V1.2
Nr of active users last round:1
Channels in use
User
Nr of msgs
Time of last msg
15:30:58
User 0
005588
c c- 15:07:37
c-- User 1
020235
15:25:43
User 2
005144
LE- 000400
11:18:04 T
User 3
C- - 000000
00:00:00
User 4
User L

014511

15:26:37

c c c-

Allereerst wordt het versienummer van SLAVE afgedrukt.
In
de tweede regel wordt het aantal usertaken getoond dat in de
laatste schedulelus actief gemaakt moest worden.
De derde
regel geeft een korte beschrijving van de kolommen in het
overzicht.
In het overzicht krijgen we van elke gebruiker te zien
hoeveel DAP berichten de gebruiker verstuurd heeft, op welk
tijdstip het laatste bericht ontvangen is en een overzicht
van
de
kanalen
van de gebruiker.
Een '-' in het
kanalenoverzicht betekent dat het betreffende kanaal nooit
gebruikt is, een 'L' betekent dat een LOOKUP op het kanaal
uitgevoerd is, 'E' idem een ENTER en een 'C' tenslotte dat
het kanaal gesloten is m.b.v.
een CLOSE opdracht. De
gebruikers worden aangegeven door een karakter, te beginnen
met '0' t/m '9' en dan verder vanaf 'A'. De 'T' achter de
tijd van gebruiker drie betekent dat deze zich in de trace
mode bevindt (zie E.3). Om niet te veel tijd te verbruiken
voor het overzicht, wordt na elke regel of nadat de output
buffer voor de terminal vol is, een WAIT uitgevoerd. Bij de
volgende doorgang van de schedulelus wordt dan verdergegaan
met het overzicht.
E.2

INIT

M.b.v. het commando INIT worden de tijden van het
laatste bericht voor alle gebruikers geïnitialiseerd op 0.
Bij storingen kan dit gemakkelijk zijn om te zien of er via
een bepaalde lijn nog berichten binnenkomen.
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TRAC EN WIPE

M.b.v. de commando's TRAC (trace) en WIPE wordt de
betreffende gebruiker in de trace-mode gezet resp. uit de
trace-mode gehaald. De mode wordt aangegeven door het trace
bit in het statuswoord van de gebruiker. De gebruiker moet
worden aangegeven door een cijfer of letter direct achter
het commando, vb. TRAC3, WIPEF. Bij een verkeerd karakter
voor het usernummer, wordt de foutmelding 'ILL
USER'
gegeven. In het overzicht door het SHOW commando verschijnt
achter de tijd een 'T', ten teken dat deze gebruiker zich in
de trace mode bevindt.
Na het ontvangen van een DAP bericht wordt gekeken naar
het trace bit in het statuswoord van de gebruiker. Als dit
bit gezet is, wordt de TRACE routine aangeroepen, die het
binnengekomen bericht op de terminal laat zien. Hiertoe
wordt eerst de lengte van het dataveld uit de header
opgehaald.
Is deze lengte groter dan 34 is het bericht een
write_block en wordt de lengte verkort tot 7 bytes.
De
bytes
in het bericht worden daarna naar de terminal
geschreven. Niet-printbare karakters worden vooraf gegaan
door het 'I' karakter en geconverteerd naar een printbaar
karakter.
Door gebruik te maken van het TRAC commando kan direct
worden nagegaan of een bepaalde lijn werkt en of de
binnenkomende berichten correct zijn. Vooral de file-access
berichten zijn goed te onderscheiden door het voorkomen van
een filenaam in de berichten. Vb: bericht van gebruiker J
na TRACJ:
USERJ:Iül&l I+AOW:BGNBOT.MAC[OOOOOO]
Enter file AOW:BGNBOT.MAC
Write-block 0
USERJ: 0
USERJ: 0
Write block 1
Write-block 2
USERJ: 0
"
11
Close file
USERJ: I0 I
E.4

QUIT

M.b.v. het commando QUIT wordt het programma SLAVE
afgebroken.
De normale manier om een RTll programma te
stoppen met AC (control-e) is in SLAVE opgevangen om
(desastreuze) vergissingen te voorkomen. Voor het programma
werkelijk stopt wordt op de terminal de melding 'SLAVE
ABORTED' gegeven en gewacht tot alle lopende IO operaties
beeindigd zijn.
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SDEV

SLAVE vervangt het device 'DK' in de filenaam door een
gebruikerafhankelijk
default device.
Standaard is dit
ingesteld op 'SDK' (SLAVE default).
M.b.v.
het commando
SDEV (Set DEVice) is een ander default device voor de
gebruiker in te stellen. De gebruiker wordt direct achter
het commando opgegeven, terwijl het nieuwe device vooraf
gegaan moet worden door een spatie,
vb.:
SDEV4 AOW.
Hierdoor wordt van gebruiker vier elke file waarbij niet
expliciet een device opgegeven is in de filenaam, als device
'AOW' genomen.
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APPENDIX F
PRINTERSPOOLER

In deze appendix zullen enkele mogelijkheden besproken
worden voor het implementeren van een printerspooler onder
SLAVE. Hierdoor wordt voorkomen dat de uitvoer van twee of
meer gebruikers door elkaar uit de printer komt. Spool
staat voor Simultaneous Peripheral Operations On Line.
Hiermee wordt bedoeld dat de uitvoer naar de printer eerst
in een file op schijf wordt opgeslagen.
Als de file
gesloten wordt, zal de inhoud van deze spool-file naar de
printer gestuurd worden. Komt in SLAVE een filenaam binnen
die
als
device
'LP'
heeft, dan wordt hiervan een
spoal-filenaam gemaakt. In SLAVE kunnen de spoal-filenamen
als volgt gegenereerd worden: als naam een oplopend nummer,
als extensie '.LP' en als device een schijfnaam.
Bv. :
AOW:000014.LP
Voor het werkelijke printen van de file
zorgt een speciaal programma, de zgn. SPOOLER.
Een voorbeeld van zo'n spooler is gegeven in appendix D
van [SSM75].
Dit foreground programma zoekt de directory
van een schijf af naar files met een bepaalde extensie.
Is
zo'n file gevonden, dan worden de blokken van de file
ingelezen en naar de printer gestuurd. Na afloop wordt de
file van de schijf verwijderd. Vindt deze spooler geen file
met de juiste extensie dan wordt een halve minuut tijd aan
de background afgestaan, voor de zoekactie weer opnieuw
begint. Nadeel is dat dit zoeken dag en nacht doorgaat.
In SLAVE is een taak op te nemen die ook een dergelijke
actie uitvoert.
Bij een close file van een spool-file,
wordt de spool-taak geactiveerd. Wordt direct het nummer
van
de
spool-file
doorgegeven dan kan de zoekactie
vervallen. Voordelen van deze spooler:
- Geen uitvoer door elkaar van verschillende gebruikers.
- Een gebruiker kan meerdere files op de printer openen.
- De tijd voor het schrijven wordt niet meer door de
langzame printer bepaald, maar door de snelle schijf.
Het is echter nog wel mogelijk dat buiten SLAVE om, via
de background, de printer gebruikt wordt.
Om ook dit
probleem op te lossen kan gebruik worden gemaakt van het
programma QUEUE ([SUG80] hoofdstuk 20).
Dit programma
beheert de queue's (=wachtrijen) van files voor sequentiele
randapparaten als een printer, plotter, kaartponser etc.
QUEUE dient als een foreground- of system-job te werken.
Indien QUEUE draait en wordt vanaf de background een print
commando gegeven, dan worden de files in de wachtrij voor de
printer geplaatst.
Ook met het programma QUEMAN (Queue
Manager) kan men zelf files in de wachtrij voor een
randapparaat plaatsen. Draait QUEUE als een systemjob, dan
kan in SLAVE de aparte spool-taak vervallen.
Wordt een
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spool-file gesloten dan wordt de filenaam via de message
queue handler doorgegeven naar QUEUE, zie [SSM80] 3.5.10.
Ook
wordt
het
dan
mogelijk
met een speciaal PEP
gebruikerprogramma enkele nieuwe functies voor de printer te
realiseren.
Zo kan via QUEUE direct een file naar de
printer gestuurd worden, met eventueel een aantal copieen
en/of automatisch verwijderen van de file na het printen.

